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Zdjęcia ku pokrzepieniu serc w wykonaniu mieszkańców Świeradowa-Zdroju, w tym optymistyczna  
wiadomość od Dawida Piskorowskiego (lat 8) z mamą.
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Pedagog szkolny podpowiada
Szanowni Państwo, zachęcamy do zapoznania się z aktualną ofertą Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Prze-
mocy w Rodzinie „Niebieska Linia” prowadzonego przez Stowarzyszenie „Niebieska Linia”. Stowarzyszenie ofe-
ruje całodobową pomoc osobom doznającym przemocy, świadkom przemocy oraz osobom poszukującym 
informacji a temat zjawiska i sposobów przeciwdziałania przemocy w rodzinie, poprzez:
telefon czynny całą dobę: 800-120-002
- w języku angielskim - poniedziałki w godz. 18.00 - 22.00
- w języku rosyjskim - wtorki w godz. 18.00 - 22.00
- dyżur prawny - środy w godz. 18.00 - 22.00
telefoniczne dyżury prawników: 22-666-28-50 (poniedziałki i wtorki w godz. 17.00 - 21.00)
poradnię e-mail: niebieskalinia@niebieskalnia.info
skype - dyżur w języku migowym: pogotowie.niebieska.linia (poniedziałki w godz. 13.00 - 15.00)
Stowarzyszenie podejmuje również działania interwencyjne polegające na skontaktowaniu się z lokalnymi 
służbami z prośbą o podjęcie działań na rzecz zatrzymania przemocy w rodzinie.

Aby zapoznać się z pełną ofertą Pogotowia „Niebieska Linia” zapraszamy na strony:  
www.niebieskalinia.info oraz www.niebieskalinia.org

Aktywni, żywiołowi, zdolni i pracowici to zespół „Szkolnego Koła Medialnego” w Miej-
skim Zespole Szkół w Świeradowie-Zdroju. Jesteśmy wszędzie, działamy zawsze re-
lacjonując najważniejsze wydarzenia z życia szkoły. Mamy w szkole własne, całkiem 
nieźle wyposażone, jak na początek, studio, gdzie pracujemy nad „obróbką” zdjęć i fil-
mów. Uczymy się trudnej sztuki filmowej i dziennikarskiej. Organizujemy konkursy, 
przekazujemy treści dydaktyczne i wychowawcze. To wielkie wyzwanie dla dorastają-
cej młodzieży, bardzo odpowiedzialne oraz wymagające szczególnych cech i predys-
pozycji.
              
Od momentu kiedy przekaz medialny stał się szkolną codziennością, prowadzimy 
konkurs pt. „Mistrz Aktywności Domowej”, chcąc w ten sposób zarazić innych naszą 
pasją i aktywnością. Nadesłane prace to bezcenny zbiór treści skorelowanych z zakre-
su wszystkich przedmiotów szkolnych. Język polski, matematykę, technikę i plastykę, 
chemię, fizykę, przyrodę oraz muzykę, a  nawet wychowanie fizyczne w  wykonaniu 
naszych kolegów, uczniów prezentujemy na stronie szkoły i naszym szkolnym kanale 
YouTube. Nauka przez zabawę to nieodzowny element w złożonym procesie naucza-
nia. Dzięki mediom i technice możemy uczyć się, rozwijać i być razem. 
          
Serdecznie zapraszamy! 
Oglądajcie nas! Wysyłajcie!  
skm@mzs-swieradow.org.pl 

Oliwia Głowacka-Dańkowska
Pedagog szkolny MZS w Świeradowie-Zdroju

Piotr Mokrzycki, Radosław Mularczyk
Opiekunowie Koła

Telewizja w szkole? czemu nie!


Pa n i an n i e ada m i a k

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci Ojca

składają
Dyrektor oraz koleżanki i koledzy 

z Miejskiego Zespołu Szkół w Świeradowie-Zdroju

Bajka o złym koronawirusie…
W czasie pandemii, trudnym szczególnie dla 
dzieci, pedagog szkolny Miejskiego Zespołu 
Szkół w Świeradowie-Zdroju znalazła w Interne-
cie „Bajkę o złym królu Korona Wirusie i Dobrej 
Kwarantannie.” Twórcą utworu jest Pani Dorota 
Bródka. Psycholog, terapeuta uzależnień, psy-
choterapeuta Gestalt, agile coach, fanka nowych 
mediów, nauczycielka jogi i anglistka, która po 
15 latach życia w Poznaniu wyprowadziła się do 
Oslo, gdzie mieszka od roku. Pandemia korona-
wirusa uniemożliwiła jej powrót do rodzinnej 
Warszawy. Pani pedagog udało się skontakto-
wać z autorką bajki, która wyraziła zgodę, aby, 
specjalnie dla uczniów Miejskiego Zespołu Szkół 
w Świeradowie-Zdroju oraz ich rodzin, jej dzieło 
nagrali poznańscy aktorzy: Paula Głowacka i Ma-
riusz Adamski. Artyści z wielkim entuzjazmem 
zareagowali na propozycję przeczytania tego 
utworu. Życzymy miłego czytania i słuchania!
Link do książki w wersji elektronicznej oraz Link 
do nagrania znajdują się na naszej stronie   
https://mzs-swieradow.org.pl/
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Świeradowskie e-szkoły
Przedłuża się przerwa w przychodzeniu dzieci do 
szkoły i przedszkola. To trudny czas dla wszyst-
kich i niełatwy do zaspokojenia potrzeb. nikt nie 
przypuszczał, że taka sytuacja może mieć miej-
sce i dotknąć niemal każdej sfery naszego życia. 
od początku zawieszenia tradycyjnej działalno-
ści, szkoły szukały optymalnych rozwiązań, by 
z jednej strony wywiązać się z zadań jakie zosta-
ły nałożone na nie przez ministerstwo edukacji 
narodowej, z drugiej zadbać o relacje z dziećmi 
i ich rodzicami, którzy często przeciążeni ilością 
obowiązków zwyczajnie nie mogli sobie poradzić 
z sytuacją. 

Wsparcie emocjonalne i merytoryczne okazało się nie-
zbędne. Nie od początku było to proste i nadal nie jest. 
Jednakże informacje jakie spływały do nas od uczniów 
i rodziców, a także wymiana doświadczeń między sa-
mymi nauczycielami, pozwoliły na usprawnianie na-
szych działań. Ten proces wciąż trwa – wyjaśnia Renata 
Simińska Dyrektor MZS w Świeradowie-Zdroju i do-
daje: nauczyciele dostosowują metody pracy do możli-
wości psychicznych uczniów i ich warunków domowych, 
w tym także technicznych. Na bieżąco kontaktują się z ro-
dzicami, a wychowawcy monitorują sytuację w swoich 
klasach, są pod telefonem często do późnych godzin wie-
czornych. Wypożyczyliśmy sprzęt komputerowy uczniom 
najbardziej potrzebującym, a dzięki aktywności Rady Ro-
dziców i ogłoszonej przez przewodniczącą zbiórce, nie-
które dzieci otrzymały komputery w postaci darowizny. 
Psycholog i pedagog są w stałym kontakcie z rodzicami 
i wychowawcami, zbierają informacje za pomocą ankie-
ty dla rodziców, prezentują ciekawe artykuły i książeczki 
o tym jak przetrwać ten trudny czas. 

Problem braku sprzętu komputerowego i dostępu 
do szybkiego łącza internetowego zauważyli rów-
nież nauczyciele ze Szkoły Podstawowej nr 2: okaza-
ło się, że niektórzy nasi uczniowie nie posiadają kompu-
terów, inni zamieszkują w miejscu, gdzie utrudniony jest 
dostęp do Internetu. Poza tym, uczniowie niejednokrot-
nie muszą się dzielić sprzętem z rodzeństwem, czy z rodzi-
cami, którzy pracują zdalnie z domu. Z kolei, nauczyciele 
pracują na prywatnym sprzęcie, a jest to sprzęt różnej 
klasy, czasami dość wiekowy. Dlatego Pani dyrektor pod-
jęła decyzję o użyczaniu uczniom laptopów i tabletów 

szkolnych na czas trwania epidemii, co w dużym stopniu 
pomogło w organizacji nauczania. 

Jak wyglądają lekcje online?
Na stronie szkoły i kanale YouTube pojawiają się nagra-
nia dzieci biorących udział w konkursie Koła Medialnego, 
ćwiczenia fizyczne przygotowane przez nauczyciela wf-
u, część nauczycieli korzysta z możliwości prowadzenia 
lekcji online. Nauczyciele przedszkola także poszukują 
nowych rozwiązań i systematycznie publikują propozycje 
zabaw i ćwiczenia codziennych umiejętności dzieci, dba-
jąc o to, by dzieciaczki nie spędzały więcej czasu przed 
komputerem niż to konieczne. Nagrywają spotkania, po-
nieważ zwłaszcza małe dzieci, zwyczajnie chcą zobaczyć 
swoją panią, której codzienna obecność w przedszkolu 
dawała poczucie bezpieczeństwa. Jest wiele działań, któ-
re podejmowane są za pośrednictwem mediów społecz-
nościowych – relacjonuje Renata Simińska.

A jak sami nauczyciele zapatrują się na zdalne 
nauczanie?
Zostaliśmy postawieni przed bardzo trudnym zadaniem. 
Nauka zdalna to nowość dla wszystkich uczniów, rodzi-
ców, nas nauczycieli, bez czasu na jakiekolwiek przygo-
towania, testowanie. Musieliśmy działać. Najpierw może 
trochę chaotycznie, może tych zadań było zbyt dużo. Każ-
dy chciał jak najlepiej. Ale wsłuchiwaliśmy się w głosy ro-
dziców, uczniów, dzieliliśmy się spostrzeżeniami między 
sobą, modyfikowaliśmy swoją pracę. Dobierając treści 
nauczania, wyszukujemy w podstawie programowej ta-
kich, które jesteśmy w stanie zrealizować, ucząc zdalnie, 
żeby uczniowie cały czas rozwijali swoje kompetencje, 
żeby nie musieli spędzać zbyt dużo czasu online. Biorąc 
pod uwagę aspekt czysto techniczny, nie jest to łatwe 
zadanie. Niejednokrotnie zasiadamy przed komputerem 
o godz. 6 rano, kończymy bardzo późnym wieczorem 
sprawdzając pocztę, czy nie pojawiło się nowe zapytanie 
od rodziców, czy uczniów, czy ktoś może nie wysłał pracy 
do sprawdzenia – tłumaczą Arleta Wolanin i Iwona 
Korzeniowska-Wojsa nauczycielki z MZS w Świera-
dowie-Zdroju.

Jak zatem z nowych obowiązków wywiązują się 
uczniowie?
Niektórzy uczniowie systematycznie wywiązują się z za-
dań, inni, podobnie jak w szkole, ociągają się, stąd ko-

nieczność dzwonienia do rodziców, wysyłania smsów 
z prośbą o informację, z jakiego powodu dziecko nie jest 
w stanie wykonać pracy. Rozumiemy sytuację i cierpliwie 
czekamy. Wiemy, że w niektórych domach, tam gdzie 
jest rodzeństwo w wieku szkolnym, czas pracy się wydłu-
ża. Jesteśmy wdzięczni rodzicom, którzy wspierają nas 
w tych działaniach, monitorują, sygnalizują trudności. 
Czekamy na informacje i spostrzeżenia – zauważają Ar-
leta Wolanin i Iwona Korzeniowska-Wojsa.

Nieoceniona jest również, wspomniana powyżej rola 
rodziców, przed którymi stanęły nowe wyzwania. Wie-
my, że za każdym uczniem stoi odpowiedzialny i kocha-
jący rodzic /opiekun, dlatego udaje się na bieżąco niwe-
lować pojawiające się problemy. Rodzice od początku 
pomagają nam i wspierają dzieci w nowej, niezwykłej sy-
tuacji edukacyjnej. Mamy codzienny kontakt z uczniami 
i rodzicami. Rozmawiamy na tematy edukacyjne, wycho-
wawcze i zwyczajnie o wszystkim. Dzięki ścisłej współpra-
cy uczniów, rodziców i nauczycieli ta ogromna machina 
zdalnego nauczania uruchomiła już wszystkie tryby 
i pracuje na pełnych obrotach, a czasem też trzeba użyć 
hamulca. Mamy wiele dowodów, że rodzice nam zaufali 
i doceniają to, co w tym trudnym czasie robimy. Wiemy, że 
na rodziców i opiekunów spadło wiele nowych obowiąz-
ków związanych z edukacją dzieci, dlatego szczególnie 
im dziękujemy, wiedząc jak ich to angażuje i jak wiele 
sprawia problemów – tłumaczą nauczyciele ze Szkoły 
Podstawowej nr 2 i dodają: z wielkim uznaniem odno-
simy się również do pracy naszych uczniów. Widzimy, jak 
bardzo się starają i ile wysiłku wkładają w samodzielne 
nabywanie nowych wiadomości i umiejętności. Dziękuje-
my Wam za to, że nie zawiedliście naszego zaufania.

Dyrekcje świeradowskich szkół są wdzięczne za każde 
słowo wsparcia i uznania dla wysiłku nauczycieli, któ-
rzy obecnie pracują do późnych godzin wieczornych 
oraz dziękują Wszystkim, przede wszystkim za dbałość 
o relacje i dobre emocje, za opanowanie w często stre-
sujących sytuacjach, za odzew na pytania, wątpliwości 
i potrzeby dzieci. 

Dbajmy o siebie i w zdrowiu oczekujmy na powrót do 
normalności, za którą bardzo już tęsknimy. Czekamy na 
dzwonek i szkoły gwarne od uczniowskiej wrzawy.

Niestety nie mamy lekcji online. Nauczy-
ciele przesyłają nam tylko zadania do zro-
bienia, sami musimy się zapoznać i zro-
zumieć materiał oraz nowe zagadnienia. 
Później na podstawie tego, co zrozumie-
my lub nie, musimy odrabiać zadania. Nie 
mamy możliwości zadania pytania na-
uczycielowi, gdy coś jest dla nas niezrozu-
miałe. Z całą pewnością nie pomoże nam 
to dobrze zdać egzaminu ósmoklasisty, 
a tym samym uniemożliwi wybór dobre-
go liceum. 
Ośmioklasistka z MZS w Świeradowie-Zdroju

Uważam że zdalne nauczanie nie ułatwia 
pracy uczniom oraz nauczycielom. Jed-
nak myślę, że wiele osób jest szczęśliwych, 
iż może zostać w domu i spędzić więcej 
czasu z rodziną. Myślę, że zaistniała sytu-
acja może pogorszyć wielu uczniom ich 

oceny oraz możliwość rozwijania się. Na-
uczyciele zaś mają utrudnioną pracę i nie 
mogą sprawdzić jak materiał został przy-
swojony przez uczniów.
Łukasz Maciejewski lat 13

Nie podoba mi się nauka zdalna, ponie-
waż zabiera mi się czas wolny. Jednak ma 
ona też dobre strony, np. mogę wstawać 
kiedy chcę, a nie kiedy muszę oraz mogę 
robić sobie przerwy od zadań kiedy chcę.
Uczeń lat 13 z SP nr 2 w Świeradowie-Zdroju

Dzień, w którym została zamknięta moja 
szkoła z powodu koronawirusa będę pa-
miętać na zawsze. Było mi bardzo przykro. 
Moje nowe lekcje nie są takie złe, nawet na 
początku mi się podobały. Teraz już tęsk-
nię za szkołą i koleżankami. Rozumiem, 
że tak musi być, ale wolę wrócić do mo-

jej szkoły i nauczycieli. Pozdrawiam Was 
wszystkich i do zobaczenia.
Carla Zubek lat 10 

Moim zdaniem nauczanie internetowe 
nie jest dobrym pomysłem, ponieważ 
uczniowie w niektórych szkołach nie mają 
bezpośredniego kontaktu z nauczycielem 
i nie mogą mu zadać wprost pytania, tylko 
muszą się komunikować przez e-dziennik 
lub maila. Poza tym, niektóre dzieci nie 
potrafią się same czegoś nauczyć i potrze-
bują wyjaśnień lub pomocy, gdzie przez 
Internet trudno jest pokazać, to z czym ma 
się problem. Co prawda jesteśmy w sytu-
acji w jakiej jesteśmy i nie mamy wyboru 
na to w jaki sposób są nam przekazywa-
ne informacje trzeba się z tym pogodzić 
i przetrwać kwarantannę.
Krystian lat 16, szkoła w Lubaniu

Nauczyciele dokładają wszelkich starań, 
abyśmy realizowali obowiązującą nas 
podstawę programową. Wysyłają nam 
różnego rodzaju ćwiczenia, notatki, filmy 
do obejrzenia oraz organizują wideo lek-
cje. Nie jesteśmy przy tym obciążani zbyt 
dużą ilością materiałów do przerobienia. 
Na lekcjach wideo możemy zadawać 
pytania na tematy, z którymi mamy pro-
blem, a nauczyciele mogą wytłumaczyć 
nam trudne zagadnienia z poszczegól-
nych przedmiotów. Niestety, to wszystko 
nie jest w stanie zastąpić normalnego 
chodzenia do szkoły i kontaktu z nauczy-
cielami, ale trzeba się przyzwyczaić do no-
wej rzeczywistości.
Oliwia, szkoła w Lubaniu



e - s z k o ł a  okiem uczniów
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Koronawirus pokrzyżował plany wyjazdowe wielu konsumentów. Odwołane 
loty, brak możliwości korzystania z hotelu, to podstawowe problemy, z jakimi 
mierzą się klienci, zastanawiając się jakie przysługują im prawa. Ponadto wie-
le osób chcąc uchronić się przed chorobą rezygnuje z planów wakacyjnych. 
Pojawia się zatem wiele pytań, czy można w tej sytuacji anulować wyjazd, 
jednocześnie nie narażając się na dodatkowe koszty i uzyskując zwrot już 
wpłaconych pieniędzy?

Wyjaśniam, że zgodnie z art. 47 ust. 4 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o impre-
zach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych - konsument może od-
stąpić od umowy z powodu wystąpienia nieuniknionych i nadzwyczajnych oko-
liczności w miejscu imprezy lub jego najbliższym sąsiedztwie, które mają znaczący 
wpływ na realizację imprezy turystycznej lub przewóz podróżnych do miejsca do-
celowego. Taką sytuacją jest np. epidemia. W tym wypadku konsument nie jest ob-
ciążany kosztami odstąpienia od umowy. Organizator musi zwrócić konsumentowi 
wpłacone pieniądze w ciągu 14 dni od dnia, w którym oświadczenie o odstąpie-
niu zostało skutecznie złożone. Uwaga! Przepisy uchwalone w związku z epidemią 
stanowią, że do skutecznego złożenia oświadczenia dochodzi dopiero 180 dni po 
tym, jak podróżny powiadomił biuro o odstąpieniu (art. 15k ustawy o COVID-19). 
Ponadto, biuro podróży zamiast zwracać pieniądze, może konsumentowi zapro-
ponować inną wycieczkę lub voucher, ale konsument nie musi z tej możliwości 
korzystać.

Pamiętajmy, że sytuacja związana z epidemią zmienia się dynamicznie, więc 
wskazany powyżej przepis nie musi uzasadniać odstąpienia w tym momencie od 
umowy dotyczącej imprezy, która ma odbyć się na przykład dopiero w czerwcu. 
Trudno w tej chwili przewidywać, jak będzie wyglądała sytuacja epidemiologiczna 
w późniejszych miesiącach. W opinii Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
jest jeszcze za wcześnie, żeby jednoznacznie stwierdzić, czy w miejscu docelowym 
nadal będzie zagrożenie zakażeniem i czy na miejsce da się bezpiecznie dojechać. 
Odstąpienie od umowy byłoby więc przedwczesne i mogłoby nie zostać uznane 
przez biuro podróży. A tym samym pieniądze, które konsument już wpłacił, mo-
głyby przepaść.

Jeśli natomiast biuro samo odwołało wycieczkę, ma obowiązek zwrócić pieniądze. 
Jeśli proponuje inne rozwiązanie (voucher lub inna wycieczka), podróżny może się 
na nie zgodzić, ale nie musi. To może być okazja do wynegocjowania dobrej oferty. 
Jeśli konsument woli odzyskać pieniądze, nie musi akceptować propozycji biura. 
Jednak zwrot zgodnie z ww. specustawą dostanie dopiero za pół roku.

Czy należy się zwrot zadatku w przypadku rezygnacji z pobytu w hotelu? 
Jeżeli jedno ze świadczeń wzajemnych (realizacja rezerwacji) stało się niemożliwe 
wskutek okoliczności, za które żadna ze stron odpowiedzialności nie ponosi (sytu-
acja epidemiologiczna), strona, która miała to świadczenie spełnić, nie może żądać 
świadczenia wzajemnego (zapłaty), a w wypadku, gdy je już otrzymała, obowiąza-
na jest do zwrotu według przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu (art. 495 §1 
kodeksu cywilnego). Dlatego nie ma podstawy do tego, aby konsument tracił za-
datek – powinien dostać go z powrotem. Od 31 marca hotele z mocy prawa zostały 
zamknięte dla gości (z nielicznymi wyjątkami), co w zasadzie wyklucza możliwość 
świadczenia. Jeśli umowa została rozwiązana po 31 marca, hotel ma aż 180 dni na 
zwrot płatności.

W przypadku zakupu biletów lotniczych, co do zasady, do momentu wykonania 
usługi, podróżny może dokonać zmiany terminu lotu lub zwrócić bilet lotni-
czy. Tej kwestii nie regulują jednak przepisy prawa lotniczego, dlatego przewoźnik 
może zastrzec w swoim regulaminie, że pasażer poniesie z tego tytułu pewne kon-
sekwencje finansowe. Jeżeli natomiast linia lotnicza odwoła lot, wówczas pasaże-
rowie mogą liczyć na pełen zwrot kosztów. Zwrot powinien nastąpić w terminie 
siedmiu dni w formie wybranej przez pasażera – przelew, gotówka, czek.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zwraca uwagę, że aktualna, nadzwy-
czajna sytuacja wymaga spokojnego i odpowiedzialnego podejścia od wszystkich 
uczestników rynku. Niemożność realizowania umów nie jest wynikiem winy ani 
konsumentów, ani przedsiębiorców. W tej sytuacji najlepsze jest elastyczne i racjo-
nalne podejście do wzajemnych świadczeń i obowiązków. Ta sytuacja może być 
interpretowana jako nadzwyczajna zmiana okoliczności, co przewiduje też Kodeks 
cywilny w stosunkach cywilnoprawnych.

Agnieszka Cichoń
Powiatowy Rzecznik Konsumentów

POWIAtOWy RZeCZnIK KOnSuMentóW 
przyjmuje w Starostwie Powiatowym w Lubaniu I piętro, pok. 38
godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek: 7.30 - 15.30, wtorek: 7.30 - 17.00, środa: 7.30 - 15.30, czwartek: 
7.30 - 15.30 piątek: 7.30 - 14.00, tel. (0-75) 64 64 359, fax (0-75) 64 64 321
e-mail: konsumenci@powiatluban.pl

Rzecznik radzi

8 maja
Dzień Bibliotekarza i Bibliotek
Składamy życzenia wszystkim pra-
cownikom bibliotek, w szczególności 
pracownicom Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej IZERKA. Życzymy wielu czytel-
ników – młodszych i starszych – mnó-
stwa satysfakcji z pracy, wytrwałości 
i  kreatywnych działań w  propagowa-
niu czytelnictwa!

26 maja
26 maja Dzień Matki
Z okazji Waszego święta, przyjmijcie 
Mamy najserdeczniejsze życzenia: sa-
mych radosnych i pełnych ciepła chwil 
oraz najszczersze wyrazy wdzięczności 
za wszystkie Wasze trudy i starania!

Kartka z kalendarza

29 maja
Dzień Działacza i Animatora Kultury
Francuski pisarz André Malraux po-
wiedział ciekawe zdanie: „Kultura jest 
tym, co sprawiło, że człowiek stał się 
czymś innym niż tylko przypadkowym 
wydarzeniem w przyrodzie”. 29 maja 
to święto osób, które swoim zaanga-
żowaniem i pracą upiększają codzien-
ne życie, promując tradycję i kulturę 
regionu. Praca w kulturze jest swego 
rodzaju służbą, która wymaga ogrom-
nego wkładu pracy i poświęcenia. Ży-
czymy zatem wszystkim pracownikom 
kultury wszelkiej pomyślności i wy-
trwałości w realizowaniu zawodowego 
powołania. Niech aktywność kultural-
na będzie pasmem sukcesów, a wyko-
nywane obowiązki źródłem satysfakcji 
i powodem do dumy.

27 maja
Dzień Pracownika Samorządowego
Wszystkim, którzy współtworzą sa-
morząd i pracują dla dobra lokalnej 
społeczności – pracownikom Urzędu 
Miasta w Świeradowie-Zdroju oraz 
koleżankom i kolegom z innych gmin, 
pragniemy złożyć najserdeczniejsze 
życzenia pomyślności, wytrwałości 
i satysfakcji w realizacji zadań samo-
rządowych, aby Wasze wysiłki były 
zawsze zauważone i doceniane przez 
mieszkańców. Dziękujemy za dotych-
czasową pracę i trud w nią włożony.
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Roland Marciniak
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Wirus w mieście 
Na 23 kwietnia w Świeradowie-Zdroju zarażona jest 
jedna osoba, która przebywa na oddziale zakaźnym 
w Bolesławcu. Z tego co wiemy, jej stan zdrowia jest 
dobry. Na kwarantannie rządowej przebywa 37 osób. 
Można korzystać z parków i kompleksów leśnych. To 
duża ulga w czasie epidemii, że można odetchnąć 
świeżym powietrzem wśród zieleni. Utrudnieniem jest 
obowiązek noszenia maseczek w miejscach publicz-
nych. Niestety jest to konieczne, aby ograniczać zasięg 
wirusa. W tym miejscu wielkie podziekowania dla świe-
radowskich Pań z Dorotą Marek dyrektorem Stacji Kul-
tury za akcję z maseczkami. Dziewczyny jako wolonta-

riuszki uszyły i rozprowadziły wśród mieszkańców kilka 
tysięcy maseczek. Na dzisiaj nie mamy nowych zaka-
żeń i niech tak zostanie. Mieszkańcy przestrzegają reżi-
mu sanitarnego na ulicach i w sklepach spożywczych. 

Ankieta strat
Wciąż w naszym mieście większość przedsiębiorców 
nie może prowadzić działalności gospodarczej. W tej 
trudnej systuacji każdy próbuje ratować swoją firmę 
i utrzymać miejsca pracy. Wśród przedsiębiorców prze-
prowadziliśmy ankietę strat z powodu ograniczenia 
działalności gospodarczej wywołanej wirusem. Zada-
liśmy 20 pytań o bieżącą sytuację firmy i prognozę na 
przyszłość. Podsumowując, kilkadziesiąt otrzymanych 
ankiet można szacować, że większość przedsiębiorców 
jest w stanie przetrwać 2 maksymalnie 3 miesiące. Od 
początku krachu w turystyce minęło 40 dni. Jeśli do po-
łowy maja rząd nie odblokuje działalności turystycznej, 
to wielu z naszych przedsiębiorców wpadnie w bardzo 
poważne tarapaty. Dla przykładu firma transportowa 
organizująca wycieczki dla naszych gości traci mie-
sięcznie kilkadziesiąt tysięcy złotych. Jednoosobowy 
gabinet masażu traci miesięcznie 6 tys. zł. Duże obiekty 
hotelowe, to straty miesięcznie od 200 tysięcy złotych 
do prawie miliona. Te obiekty zatrudniają kilkadziesiąt 
osób. Prawie każdy z właścicieli tych obiektów podjął 
działania uratowania miejsc pracy. Wielu pracowników 
przebywa na płatnych urlopach wypoczynkowych. 
W ostatnich 2 tygodniach w Powiatowym Urzędzie 
Pracy zarejestrowało się 96 osób bezrobotnych. Łącz-
nie w całym powiecie lubańskim jest ich zarejestrowa-
nych ok. 1300 osób. Czyli na 24 kwietnia nie można 
mówić o lawinowym przyroście bezrobocia w naszym 
powiecie. Większość przedsiębiorców do końca kwiet-
nia utrzyma działaność gospodarczą bez zwalniania 
pracowników. Sądzę, że przełomowy dla wszystkich 

będzie maj. Jeśli gospodarka turystyczna ruszy, to 
będzie można pracować. W 17 pytaniu zapytaliśmy 
przedsiębiorców ile potrzebują czasu na odbudowę 
firmy po ustaniu epidemii. Większość szacuje, że po-
wrót do normalności będzie trwał od 6 do 8 miesięcy. 
Każdy przedsiębiorca stara się odroczyć jak najwięcej 
płatności i tutaj kółko się zamyka, bo każdy potrzebuje 
gotówki i każda firma z powodu wirusa ma straty. Na-
suwa się pytanie, kto ma dzisiaj pieniądze? Dwie rzą-
dowe tarcze pomocowe, to programy które zaspokoją 
potrzeby przedsiębiorców moim zdaniem zaledwie 
w 30%. Ponieważ dotyczą wyłącznie dopłat do wyna-
grodzeń i wymagają wkładu finansowego przedsię-
biorcy do 40%. Uważam, że żadna większa firma bez 
możliwości świadaczenia usług nie jest w stanie przy 
takiej pomocy przetrwać dłużej jak 3 miesiące. Każdy 
przedsiębiorca ma jeszcze mnóstwo innych kosztów 
utrzymania działalności jak opłaty za energię, kredyty, 
poczynione nakłady na rozpoczęte inwestycje. Od-
roczenie tych opłat i ich kumulacja za kilka miesięcy 
będzie dla większości firm ogromnym problemem. 
W pytaniu nr 16 zapytaliśmy jakie oczekiwania mają 
firmy od gminy. Większość liczy na kilkumiesięczne 
odroczenie podatków od nieruchomości oraz opłat za 
wodę i ścieki. Z ankiet wynika, że mikro firmy są w sta-
nie utrzymać się w obecnej sytuacji przez kilka miesię-
cy. Natomiast im większa firma tym wygląda to gorzej. 
Natomiast im większa firma tym wygląda to gorzej. 
Najwięksi świeradowscy przedsiębiorcy, którzy zatrud-
niają kilkadziesiąt i więcej osób deklarują , że do koń-
ca kwietnia, maksymalnie maja są w stanie przetrwać 
a dalej stawiają duży znak zapytania.  

Stan budżetu gminy
Drastycznie ograniczyliśmy wydatki bieżące i inwe-
stycyjne naszej gminy. Prowadzimy analizy metodą 
porównawczą rok do roku utratę dochodów budżetu 
z powodu ograniczenia prowadzenia działalności go-
spodarczej. Na koniec kwietnia straty wynoszą ok. 1 
mln zł. Próbujemy uruchomić kredyt obrotowy w kwo-
cie 2,5 mln zł, aby pomóc przedsiębiorcom. Większość 
firm składa wnioski o odroczenie podatków lokalnych 
nawet do końca września. Żeby tak się stało, gmina 
musi mieć środki na bieżące utrzymania miasta stąd 
potrzeba zaciągnięcia kredytu obrotowego. Jeszcze 
w marcu zdołaliśmy sprzedać kilka nieruchomości 
gruntowych za kwotę ponad 700 tys. zł. Na dzisiaj in-
westorzy zapłacili za dwie nieruchomości prawie 400 
tys. zł. Nie możemy finalizować kolejnych dwóch ponie-
waż kancelarie notarialne były zamknięte przez ostatni 
miesiąc. Mam nadzieję, że kupujący w obecnej sytuacji 
przystąpią do aktu notarialnego na kwotę ponad 300 
tys. zł. Przez najbliższe kilka miesięcy będziemy bar-
dzo mocno ograniczać wydatki na bieżące utrzymanie 
gminy. Przy jednoczesnym pozyskaniu dochodów ze 
sprzedaży nieruchomości, zwroty unijne i ewentualne 
wpłaty odroczonych podatków w 4 kwartale pozwolą 
nam zamknąć 2020 rok bez straty. Oczywiście to jest 
prognoza. Jeśli ograniczenia z powodu koronawirusa 
będą utrzymywane, to będzie nam cieżko utrzymać 
płynność finansową. Czekamy aż nasi przedsiębiorcy 
będą mogli znowu pracować, wówczas będziemy ela-
stycznie uruchamiać środki na wydatki bieżące i inwe-
stycyjne. Jak na razie, nie przystąpiliśmy do letniego 
utrzymania dróg, zatrzymaliśmy wykonywanie przy-
łączy wod-kan, wstrzymaliśmy inwestycje z dofinan-
sowaniem unijnym w nowe sieci wod-kan na kwotę 
prawie 13 mln zł. Do tych inwestycji wkład własny gmi-
ny wynosiłby ponad 2 mln zł. Na dzisiaj podpisaliśmy 

z Marszałkiem Województwa umowy na dofinansowa-
nie i czekamy na rozwój sytuacji. Jednocześnie będzie-
my występować o przedłużenie terminu zakończenia 
tych inwestycji o rok. Niestety jeśli w maju nadal będą 
ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodar-
czej, to będziemy musieli zredukować zatrudnienie 
w urzędzie miasta.

Pomoc mieszkańcom i przedsiębiorcom
Obecnie gmina jest w bardzo trudnej sytuacji finanso-
wej. Oferujemy pomoc przedsiębiorcom poprzez moż-
liwość odroczenia podatków i opłat lokalnych. Jeśli bu-
dżet gminy odzyska płynność finansową, to będziemy 

starać się wesprzeć w większym zakresie mieszkańców 
i świeradowskie firmy. Będziemy chcieli wspierać rodzi-
ny, w których dwie osoby straciły pracę. Jeśli będziemy 
posiadać środki finansowe to uruchomimy prace in-
terwencyjne dla bezrobotnych. Na udzielanie pomocy 
musimy mieć pieniądze. Na bieżąco będziemy urucha-
miać akcje pomocowe dla potrzebujących mieszkań-
ców i przedsiębiorców. 

Powrót do normalności i co dalej?
1 maja rusza kolej gondolowa. Nie ma innego kierunku 
jak powrót do normalności. Sądzę, że od połowy maja 
ruszą hotele i restauracje. Również jestem optymistą 
co do powrotu turystów i kuracjuszy. Na pewno przy-
jadą do nas na wypoczynek, bo przecież gdzie moż-
na lepiej wypocząć jak nie w Świeradowie-Zdroju. Za 
kilka miesięcy pojawią się unijne programy odbudo-
wy gospodarki. Nasza gmina ma również kilka pomy-
słów na przyciągnięcie do miasta turystów, kuracjuszy 
i inwestorów. Szczegóły już wkrótce. Najpierw musimy 
poznać kalendarz kolejnych etapów odmrażania go-
spodarki. Wszystko wskazuje na to, że będziemy mu-
sieli nauczyć się żyć z wirusem do chwili wynalezienia 
szczepionki. Za kilkadziesiąt dni gospodarka ruszy peł-
ną parą. Uważam, że w ciągu roku uda nam się wró-
cić do normalności. Dobrze się stanie, jeśli ta tragedia 
wzmocni nas na przyszłość jako ludzi. Najważniejsze 
jest zdrowie, a resztę przy wzajemnej pomocy poukła-
damy sobie w czasie. Świeradowianie to przedsiębior-
czy i silni ludzie i wierzę, że poradzą sobie z trudnościa-
mi z powodu koronawirusa. Wracając do normalności 
krok po kroku pamiętamy o potrzebujących. 
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Gdy 26 lutego br. świętowaliśmy 80. 
urodziny mojej kochanej babci Wan-
dzi, nikt nie przypuszczał nawet, jak 
wiele jeszcze niespodziewanych chwil 
przed nią i jednocześnie chwil pełnych 
radości, ale także strachu i troski, przed 
nami. Na początku marca babcia prze-
szła zabieg w szpitalu w Zgorzelcu. Po 
powrocie do domu okazało się, że bar-
dzo źle się czuje. Sądziłam, że to wina 
zabiegu i dolegliwości z czasem ustą-
pią. Nic bardziej mylnego... Złe samo-
poczucie okazało się być konsekwencją 
kontaktu z lekarzem zakażonym koro-
nawirusem. Zachowując zimną krew 
(o co niełatwo przecież, gdy chodzi 
o bliską nam osobę) oraz zdrowy roz-
sądek, poinformowaliśmy lekarza oraz 
sanepid o całej sytuacji.  Po zrobieniu 
wyników niestety okazało się, że babcia 
jest również zarażona. Strach, jaki wszy-

scy odczuwaliśmy był, podejrzewam 
niczym, w porównaniu z lękiem, jaki 
odczuwała babunia. Została dość szyb-
ko zabrana do szpitala, a cała rodzina 
została poddana kwarantannie. Kilka-
naście dni upłynęło zanim zdrowie i sa-
mopoczucie psychiczne naszej seniorki 
się poprawiło, by ostatecznie okazało 
się, że wszystkie wyniki są dobre i jest 
naszym wiekowym „Ozdrowieńcem”. 
Nasza kochana babcia jest już w domu. 
Zdrowa i uśmiechnięta. Cała rodzinka 
także jest zdrowa. Teraz jesteśmy pełni 
pozytywnych myśli. Mimo, iż sytuacja 
w jakiej się wszyscy znaleźliśmy nie jest 
komfortowa ani przyjemna, musimy 
nauczyć się żyć dalej, dbając o siebie 
i bliskich. Jak widać, to paskudztwo ja-
kim jest koronawirus, można pokonać 
mając nawet 80 lat!

Monika Bartoszek

Przesilenie wiosenne to trudny czas dla wielu osób. Warto jest wspomóc nasz 
układ odpornościowy, czyli mechanizm, który chroni nas przed infekcjami. Jest na 
to kilka sposobów. Pierwszym jest dobrze zbilansowana, urozmaicona dieta, taka, 
dzięki której dostarczymy organizmowi wszystkich niezbędnych składników 
odżywczych. Witaminy i minerały, które warto uzupełnić na wiosnę: 
wit. C (dzika róża, natka pietruszki, czerwona papryka, chrzan, brukselka, szpinak, 
zioła.);
wit. A (tran, wątróbka, nerki, tłuste sery, masło, pomidory, szczaw, szpinak, kapu-
sta, marchew, pietruszka itp.);
wit. e (mięso, oleje roślinne, masło, kiełki zbóż, zielone warzywa, orzechy, nasiona);
wit. D syntetyzowana jest jedynie w skórze nieosłoniętej i wystawionej na pro-
mienie słoneczne, zaleca się więc codzienny 15–30 minutowy spacer lub pobyt na 
świeżym powietrzu (jeśli się da) oraz sięgajmy po tłuste ryby morskie i jajka;
wit. z grupy B pomogą w utrzymaniu dobrego nastroju (orzechy, jajka kurze, na-
biał, mięso, nasiona roślin strączkowych);
potas i magnez (warzywa i owoce, nasiona roślin strączkowych, produkty zbożo-
we, kakao, migdały, pestki dyni);
kwasy omega-3 wzmocnią moc błon komórkowych (olej lniany, orzechy, tłuste 
ryby morskie, siemię lniane);
selen, żelazo i cynk (produkty mleczne, wątróbka, otręby pszenne, owoce morza, 
orzechy, kasza gryczana, morele);
probiotyki: jogurt, kefir, maślanka zawierają bakterie fermentacji mlekowej, które 
spowalniają rozwój patogenów i stymulują wzrost korzystnej mikroflory jelitowej, 

co jest bardzo ważne, no i oczywiście kiszonki.
Co więc jemy i robimy: dużo warzyw, mniej owoców ale też, zdrowe tłuszcze (ryby 
morskie, oliwę, orzechy, nasiona). Pieczywo pełnoziarniste, kasze, jajka. Dodawaj-
my do potraw dużo ziół i przypraw (imbir, czystek, kurkuma, czarnuszka, pokrzy-
wa) oraz rzeżuchę (ostrożnie, może działać moczopędnie) i koniecznie miód, cebu-
lę, czosnek i por. Pijmy ok 2 l wody dziennie. 
Co ograniczamy: mięso, nabiał, sól. Rezygnujemy z: białej pszennej mąki, z cu-
kru, z przetworzonej żywności ze sztucznymi dodatkami. Drugim sposobem jest 
zmniejszenie stresu, który obniża naszą odporność. Można go obniżyć dzię-
ki śpiewaniu, spacerom, prawidłowemu oddychaniu, sadzeniu kwiatów, tańcu, 
uśmiechaniu się do siebie w lustrze (to naprawdę działa) dużo zieleni w domu 
też pomaga; kwiaty, zioła w doniczkach na parapecie. Trzecim są ćwiczenia. Tak, 
konieczna jest aktywność fizyczna. W obecnej sytuacji, związanej z koronawiru-
sem nie jest to takie proste, szczególnie dla osób mieszkających w blokach. Ale są 
sposoby i na to. Częste wietrzenie pomieszczeń, ćwiczenia, przynajmniej 15 minut 
dziennie (tylko nie zróbmy sobie krzywdy) i TAŃCZMY do swojej ulubionej mu-
zyki – to najlepsze! Jeśli mamy psa chodźmy z nim na spacer (ale nie zamęczcie 
go i nie pożyczajcie sąsiadom), jeśli musimy jeździć do pracy - jedźmy rowerem. 
Jeśli mamy ogródek to spędzajmy w nim dużo czasu i starajmy się spędzić ten czas 
aktywnie, nie na grillu (czerwone, przypalone mięso to kiepski pomysł). Na koniec 
– śmiejmy się jak najczęściej, bo przebywanie na powietrzu, ubrani na cebulkę 
(choćby wyglądając z okna czy siedząc na balkonie) przynajmniej 30 minut dzien-
nie i śmiech to dla nas teraz najlepsze lekarstwo.

przesilenie wiosenne a odporność

Świeradowska Seniorka wygrała z koronawirusem

Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego dla seniorów
Duże skupiska ludzi to środowisko sprzyjające rozprzestrzenianiu się korona-
wirusa i innych wirusów przenoszonych drogą kropelkową. Jeżeli to możliwe, 
należy ograniczyć przebywanie w miejscach publicznych i poprosić bliskich 
o pomoc w codziennych czynnościach, takich jak zakupy, zaopatrzenie w leki, 
załatwianie spraw urzędowych i pocztowych.
KILKA PRAKtyCZnyCH PORAD, JAK FunKCJOnOWAĆ W PRZeStRZenI  
PuBLICZneJ:
- Zrezygnuj z uścisku dłoni
- Otwieraj drzwi zamkniętą pięścią
- Jeśli to możliwe płać kartą płatniczą
- Często myj ręce
- Unikaj dotykania oczu, nosa i ust
- Regularnie myj lub dezynfekuj powierzchnie dotykowe 
- Regularnie dezynfekuj swój telefon i nie korzystaj z niego podczas 
 spożywania posiłków
- Zachowaj bezpieczną odległość od rozmówcy
- Stosuj zasady ochrony podczas kichania i kaszlu
- Odżywiaj się zdrowo i pamiętaj o nawodnieniu organizmu
Źle się czuję. Podejrzewam, że mogę być chory na koronawirusa. Co robić?
Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni wróciłeś z kraju, w którym występuje korona-
wirus i masz takie objawy, jak: gorączka, kaszel, duszności, lub miałeś kontakt 
z osobą, u której potwierdzono zakażenie: bezzwłocznie powiadom telefo-
nicznie stację sanitarno-epidemiologiczną: PSSE w Lubaniu, całodobowy te-
lefon alarmowy: +48 696 476 751
Pamiętaj także, że bezpłatna infolinia nFZ 800 190 590 jest czynna całą dobę, 
przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zro-
bić, by otrzymać pomoc w przypadku podejrzenia koronawirusa.
najbliższy oddział zakaźny: Bolesławiec, Zespół Opieki Zdrowotnej, 
ul. Jeleniogórska 4, tel. 757 380 120
Ważne telefony:
Przychodnia NZOZ Uzdrowisko Świeradów-Zdrój, tel. 75 78 20 745
Przychodnia NZOZ Jo-Med, tel. 75 78 16 168

Katarzyna Rzeczkowska
dietetyk
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Z okazji Dnia Kobiet...
W dniu 8 marca 2020 r. z okazji Dnia Kobiet Polski Związek Emerytów, Ren-
cistów i Inwalidów Koło Nr 6 w Świeradowie-Zdroju zorganizował uroczyste 
spotkanie przy słodkim poczęstunku i lampce szampana w DW „Fortuna”. 
Świętowało 60 Pań, które spędziły miły wieczór w „szampańskich” humo-
rach. Serdeczne podziękowania należą się właścicielowi lokalu, Panu Janko-
wi, który umożliwił nam zorganizowanie imprezy. Przygotował nam pyszne 
ciasto, kawę, herbatę oraz zapewnił miłą gościnną atmosferę. 
 

Uroczystość współfinansowana ze środków  
Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój. 

8 marca
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P r a c o w N i e  S t a c j i  k u l t u r y
Miejskie Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy „Stacja Kultury”
ul. Dworcowa 1, Świeradów-Zdrój
Dorota Marek – Dyrektor
Kreowanie wydarzeń kulturalnych i promocja
Diana Słupska
tel. 75 71 36 482, kultura@swieradowzdroj.pl
Kreowanie wydarzeń sportowych i rekreacyjnych 
Beata Rosicka 
tel. 75 71 36 483, it@swieradowzdroj.pl
Koordynator ds. obsługi obiektów,  
wydawnictw i promocji
Honorata Pasierb
tel. 574 110 170, notatnik@swieradowzdroj.pl
www.stacjakultury.swieradowzdroj.pl

S T A C J A  K U L T U R y  –  S E R C E  M I A S T A

 Warsztaty Makramy (grupa zamknięta)
 Kids Dance z Dream Dance Academy by Adrian Mleczek
  Taniec Nowoczesny z Dream Dance Academy by Adrian Mleczek  
 Bezpłatne zajęcia JOGI z Corą Szymochą
 Kids Dance z Dream Dance Academy by Adrian Mleczek
 Taniec Nowoczesny z Dream Dance Academy by Adrian Mleczek  
 Kurs Fotografii (grupa zamknięta)
 Warsztaty Modelarskie (grupa zamknięta)
 Salsa Solo z Dream Dance Academy by Adrian Mleczek

W związku z decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa narodowego o czasowym  

zamknięciu od 12 marca 2020 r. instytucji kultury, obiekty MCKAiPG „Stacja Kultury” 

pozostają zamknięte do odwołania. O wznowieniu działalności poinformujemy Pań-

stwa za pośrednictwem mediów społecznościowych i naszej strony internetowej.

Wzbogacamy naszą wystawę
Kolejowa ekspozycja wzbogaciła się o ramię semafora 
kształtowego, znak ostrzegawczy informujący o istnie-
niu semafora w odległości drogi hamowania oraz krzyż 
św. Andrzeja.

Warto wiedzieć, że tego typu semafor stał kiedyś przy 
wjeździe na naszą Stację. Na zdjęciu można zoba-
czyć parowóz Ok1 z pociągiem sylwestrowym, który 
stoi przed semaforem wjazdowym na stację Świera-
dów-Zdrój od strony Gryfowa Śląskiego. Widok w kie-
runku północnym. Data: 1983-12-31 Autor: Werner & 
Hansjörg Brutzer. Za odrestaurowanie, zamontowanie 
i przekazanie w depozyt eksponatów serdecznie dzię-
kujemy Arturowi Kotlarkowi!

Kolejowe materiały promocyjne
Końcem marca br. dotarły do nas odświeżone ulotki 
makiety kolejowej. Prócz krótkiej historii trasy kolejo-
wej Gryfów Śl. – Świeradów-Zdrój, nie zabrakło w niej 
ciekawostek o naszej makiecie, a także o lokomotywie 
parowej Tp4-217. Mamy nadzieję, że już za kilka tygo-

dni ulotki w wersjach polsko- i niemieckojęzycznej tra-
fią m.in. do okolicznych punktów informacji turystycz-
nej, promując nasze miasto.

Maseczki dla Świeradowian
Szanowni Państwo, Mieszkańcy naszego miasta, Ko-
chani, nadszedł trudny czas dla nas wszystkich, czas 
w którym tak bardzo jest nam potrzebne wsparcie, 
pomoc i taka zwykła ludzka życzliwość. Dlatego od 25 
marca, 20 wspaniałych kobiet wraz z rodzinami uszyło 
już 3 368 szt. maseczek (stan na 22.04 br.), które są nam 
teraz tak bardzo potrzebne. 

Nasze maseczki przekazaliśmy już służbom miejskim, 
strażakom, policjantom, pracownikom socjalnym, 
pracownikom ośrodka opiekuńczo-wychowawczego 
i ekspedientkom naszych sklepów, ponieważ, to bez 
Waszej pracy, zaangażowania i tak na prawdę odwa-

gi, nam mieszkańcom Świeradowa-Zdroju żyło by się 
dużo trudniej, jeżeli w ogóle byłoby to możliwe. Za to 
z całego serca Wam dziękujemy.

Przygotowaliśmy także ponad 1 500 pakietów mase-
czek dla świeradowian, po 2 maseczki w każdym, fil-
try i instrukcja obsługi. Pakiety masek można pobrać 
w Miejskiej Bibliotece Publicznej „Izerka”, w sklepie spo-
żywczym Lewiatan na ul. Górskiej i okresowo w remizie 
strażackiej w Czerniawie- Zdr.. O dostępności maseczek 
informowaliśmy na bieżąco na Fb i stronach interneto-
wych miasta. Maseczki mogą Państwo pobierać w ww. 

punktach, w godzinach ich pracy. Prosimy jednak, aby 
nie brać maseczek na zapas. Pozwólmy aby inni też 
mogli z nich skorzystać. Możemy natomiast wziąć ma-
seczkę sąsiadowi, sąsiadce, którzy jej potrzebują.

W naszych pakietach są 2 rodzaje masek: jedne klasycz-
ne na cztery wiązane troczki i drugie które zapętloną 
część należy założyć przez głowę na szyję, a następnie 
ściągnąć dwa luźne końce troczków i zawiązać z tyłu 
głowy. Ten rodzaj maseczek podpowiedziały nam na-
sze koleżanki z Czech, którym bardzo za podpowiedź 
dziękujemy.

Z całego serca dziękuję naszym szyjącym Paniom i ich 
pomagającym rodzinom: Anetce Świerszczak z córką 
Martą (na zdjęciu), Sylwii Cieciński i Paulinie Bobak, 
Ani Bieleckiej, Agacie Piskorowskiej-Stępień, Krysi Li-
ber, Uli Wyszomirskiej, Eli Staniewskiej, Agnieszka Golc 
i Hani Wojtynie, Julii Saj, Małgosi Adamskiej, Julii Bo-
sackiej – wrocławiance, która także uszyła dla nas ma-
seczki, Małgosi Kicińskiej, Ani Martynowskiej-Pietrzyk, 
Agnieszce Ogonowskiej, Kasi i Dominice Matuszak, Ha-
linie Wojciechowskiej i Kazimierze Gryniewicz.

Dziękujemy Panu Burmistrzowi za zakup materiału 
na maseczki, Pani Kasi Bojkowskiej i „Stacji Kultury” za 
bawełniane sznureczki do nich i płyn do dezynfekcji, 
Tomaszowi Chmielowiec za transport i pomoc orga-
nizacyjną, „Czarciemu Młynowi” i Hotelowi Buczyński 
Medical&SPA za filtry do maseczek, Ewelinie Wasi-
lewskiej z „Ciocia mi uszyła”za pomoc w opracowaniu 
wzoru maseczek, Pani Poseł Zofii Czernow za materiały 
na maseczki, Pani Izie Jurczak i Remikowi Kuśnierzowi, 
Joasi Adam z rodziną i Kindze Miakienko oraz naszym 
strażakom z OSP za pomoc. Dziękujemy też Bibliotece 
„Izerka” i sklepowi Lewiatan przy ul. Górskiej za pomoc 
w rozprowadzaniu maseczek.

Wszyscy jesteście wspaniali! Dziękuję Wam bardzo 
i proszę – jeśli ktoś chciałby się jeszcze przyłączyć 
do naszej akcji to zapraszam do kontaktu.

Dorota Marek
Dyrektor Stacji Kultury



www.swieradowzdroj.pl 9Stacja Kultury

Jesteś osobą zameldowaną w Świeradowie-Zdroju? Rozliczasz się z podatku 
dochodowego w Urzędzie Skarbowym w Lubaniu oraz w swoim zeznaniu po-
datkowym deklarujesz Gminę Miejską Świeradów-Zdrój jako miejsce stałego za-
mieszkania? Opłacasz w Świeradowie-Zdroju podatek od nieruchomości? A może 
opłacasz media związane z nieruchomościami zlokalizowanymi w Świeradowie
-Zdroju? Jeśli tak, to możesz skorzystać ze Świeradowskiej Karty Miejskiej!
By otrzymać ŚKM, należy złożyć stosowny wniosek (do pobrania w zakładce lub 
do odebrania w Stacji Kultury bądź w Małym Domku przy Czarcim Młynie) i zło-
żyć go Organizatorowi. Należy przy tym okazać dowód tożsamości lub pierwszą 
stronę (zdjęcie lub skan) PIT-u za rok poprzedni lub inny bieżący dokument po-
twierdzający, że dana osoba przebywa w Świeradowie-Zdroju z zamiarem sta-
łego pobytu. ŚKM wydawana jest bezpłatnie na okres 5 lat. Można ją odebrać 
osobiście w Stacji Kultura lub w Małym Domku przy Czarcim Młynie (za osoby 
niepełnoletnie ŚKM odbiera rodzic lub opiekun).
Aktualna lista Partnerów:
1. „Czarci Młyn” z ŚKM bilet wstępu 1,00 zł, warsztaty pieczenia chleba 1,00 zł.
2. Podziemna Trasa Turystyczna „Kopalnia Św. Jan” w Krobicy - z ŚKM bilet 50% 
tańszy.
3. Wieża Widokowa w Mirsku, ul. Wodna 4, tel. 570 778 078, e-mail: biuro@
podziemia-wieza.pl,www.podziemna-wieza.pl - z ŚKM bilet 50% tańszy.
4. Centrum Relaksacyjne „SANTE” z ŚKM 50% zniżki na wejście do groty solnej.
5. Coffee & Drink Bar „Kofeina” z ŚKM 20% zniżki na każdą kawę, ciepłe napoje 
bezalkoholowe, herbatę i czekoladę.
6. Przewóz Osób - Bryczką i Saniami Mariusz Burawski z ŚKM 50% zniżki, przy 
minimum dwóch osobach, na przejażdżki bryczką a zimą na kulig/ sanie (przy 
sprzyjających warunkach śniegowych).
7. Pracownia Piernikowa ISABELL z ŚKM 50% zniżki na warsztaty oraz wstęp do 
pracowni piernikowej.
8. Pracownia Ceramiczna ceraMonic z ŚKM 20% zniżki na warsztaty ceramiczne.
9. Wypożyczalnia Rowerów Lech Sport | Rowery Elektryczne, Trail, MTB - z ŚKM 
25% tańsze wypożyczenie rowerów od poniedziałku do czwartku a w weekendy 
10% taniej oraz 10% rabatu na usługi serwisowe rowerów.
10. Firma KOCZ Sp. z o. o. z ŚKM w sezonie letnim 50% zniżki na wypożycze-
nie roweru elektrycznego, w sezonie zimowym 50% zniżki na wypożyczenie 
kompletu sprzętu narciarskiego, 20% zniżki na pozostały sprzęt zimowy 
w Wypożyczalniach E-Bike i sprzętu narciarskiego „Pod Gondolą” w Świeradowie
-Zdroju (Wypożyczalnia A ul. Źródlana/Strażacka, Wypożyczalnia B ul. Źródlana/
Strażacka, Wypożyczalnia C ul. 11 Listopada 26 (teren supermarketu Biedronka) 
oraz cały rok 50% zniżki na korzystanie z Parkingów A, B, C na terenie Świera-
dowa-Zdroju (róg ulic: A – Źródlanej i Strażackiej, B – Sienkiewicza i Batorego, 
C – Sienkiewicza i Wyszyńskiego).
Serdecznie dziękujemy dotychczasowym Partnerom za przyłączenie się do naszej 
akcji! Zachęcamy również innych, by wsparli mieszkańców naszego miasta! Pełny 
tekst określający zasady udziału w projekcie ŚKM znajduje się na stronie Stacji 
Kultury www.stacjakultury.swieradowzdroj.pl w zakładce „ŚKM”.

CENNIK ZamIESZCZaNIa rEKlam w „NotatNIKu ŚwIEradowSKIm”

Moduł/forma Cena za 1 emisję Cena za 3 emisje

1 strona (w numerze udostępniamy tylko 1 stronę) 500,00 zł 1 275,00 zł

1/2 strony - 255 x 175 mm 300,00 zł 765,00 zł

1/4 strony - 175 x 125 mm 150,00 zł 382,50 zł

1/8 strony 125 x 85 mm 80,00 zł 204,00 zł

1/16 strony - 85 x 60 mm 50,00 zł 127,50 zł

Włożenie gotowej wkładki do gazety 250,00 zł -

Jak wykupić reklamę w „notatniku Świeradowskim”?
1. Gotową reklamę WYŁĄCZNIE W FORMIE PLIKU GRAFICZNEGO (zgodnie z podanymi 
w cenniku wymiarami) prosimy wysłać na adres: notatnik@swieradowzdroj.pl
2. Należność za umieszczenie reklamy należy wpłacić na konto Miejskiego Centrum Kul-
tury, Aktywności i Promocji Gminy Stacja Kultury – Santander Bank Polski nr 21 1090 1997 
0000 0001 4222 7909 – przed emisją reklamy. W treści przelewu należy wpisać koniecznie 
numer NIP, nazwę i adres firmy, w celu wystawienia faktury.
3. Warunkiem ukazania się reklamy jest dostarczenie potwierdzenia wpłaty. Można je 
wysłać za pośrednictwem poczty e-mail na adres it@swieradowzdroj.pl – lub dostarczyć 
osobiście do Stacji Kultury, ul. Dworcowa 1.
4. Faktura zostanie wystawiona w ciągu siedmiu dni od dokonania wpłaty.

Podane kwoty są cenami brutto, BONIFIKATA: za 3 emisje – 15 %

Rozstrzygnięcie konkursu 
na najciekawszy KOMIKS 
– czyli historię obrazkową o ŻABACH!

Konkurs miał przede wszystkim na celu propagowanie idei ochrony naszych rodzimych płazów 
ale także edukację i dobrą zabawę. Organizatorem konkursu było nasze Miejskie Centrum Kul-
tury, Aktywności i Promocji Gminy STACJA KULTURY w Świeradowie-Zdroju a Koordynatorem 
Katarzyna Rzeczkowska – Centrum Edukacji Ekologicznej NATURA 2000 „Izerska Łąka” w Świera-
dowie-Zdroju. Konkurs był organizowany w dwóch kategoriach wiekowych: dla dzieci (6-14 lat) 
oraz dla młodzieży i dorosłych (od lat 15). Trafiło do nas siedem znakomitych komiksów tylko 
w wykonaniu dzieci czyli w kategorii wiekowej 6-14 lat. Młodzież i osoby dorosłe nie pokusiły się 
o udział w konkursie. Wierzymy jednak, że zajęły ich sprawy ważniejsze.

Jury konkursu w składzie: Katarzyna Rzeczkowska, Anna Martynowska-Pietrzyk, Beata Rosicka 
oraz Honorata Pasierb (pracownicy MCKAIPG „ Stacja Kultury” w Świeradowie-Zdroju) po prze-
czytaniu i wnikliwym przeanalizowaniu prac konkursowych postanowiło przyznać: 

I miejsce za żabie-cudowne przedstawienie atrakcji miasta: Marii Mitkiewicz, uczennicy klasy 
VIc w MZS w Świeradowie-Zdroju,

II miejsce za ciekawe rymowanki, w których poruszone zostały kwestie ekologii dla rodzeństwa: 
Borysa, Zoi i nadii Mularczyk uczniów klas: IV, VI i VIII MZS w Świeradowie-Zdroju,

III miejsce za ciekawy pomysł włączenia w żabią historię lokalnych atrakcji turystycznych: Zofii 
Salawie uczennicy klasy VI c MZS w Świeradowie-Zdroju.

Jury postanowiło przyznać także dwa wyróżnienia za prace rysowane ręcznie: Karolowi Karda-
siewiczowi lat prawie 9 oraz Gabrysi Kaczyńskiej lat 9 – spisaliście się świetnie i te rysunki… 
wspaniałe! 

Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział i piękne prace. Dziękujemy Filipowi Dasz-
ko za ciekawy, edukacyjny komiks o Rzekotce Drzewnej oraz Oliwii Gładzik za uroczy komiks 
o magicznej żabiej podróży. Decyzja była trudna w związku tym jury postanowiło wręczyć na-
grody wszystkim uczestnikom. Pozdrawiamy Was żabeczki! Wszystkie komiksy są dostępne na 
stronie Stacji Kultury www.stacjakultury.swieradowzdroj.pl, a uczestnicy otrzymają nagrody, gdy 
tylko wypuszczą nas z domów. Nagrody są już przygotowane i czekają na Was. Do zobaczenia 
wkrótce!
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Pierwsze dni kwietnia przywitały nas temperaturami 
sporo poniżej zera, co nie wpłynęło dobrze na wegeta-
cję, która ruszyła w marcu. Konieczne okazało się okry-
wanie co wrażliwszych roślin i drzew, które miały już 
mocno zawiązane pąki. Zobaczymy jak to wpłynie na 
tegoroczne zbiory. Niemniej, nie ma się co użalać tylko 
łapać za grabie i łopaty. Zanim jednak przejdziemy do 
ogrodu to chciałbym podsunąć pomysł dla tych, którzy 
nie dysponują żadnym areałem. W obecnym sezonie 
bardzo popularne są ogrody w szkle, czyli w słojach, 
misach i butelkach.
Możemy wśród nich wyodrębnić trzy kategorie:
1. Kompozycje otwarte, którymi najczęściej są tzw. 
ogrody pustynne złożone z kaktusów i sukulentów. Ro-
śliny te przyzwyczajone są do ograniczonej ilości wody, 
więc nawet początkujący ogrodnicy nie będą mieli kło-
potów z ich utrzymaniem. Do tego rodzaju kompozycji 
używamy dość płytkich mis i naczyń.
2. Kompozycje w słojach otwartych. Możemy użyć 
zwykłego 4 lub 5 litrowego słoja, lub ozdobnego szkła, 
które mają np. otwory z boku. W takich naczyniach sa-
dzimy rośliny według własnego upodobania pamięta-
jąc, że powinny to być małe sadzonki roślin, które nie 
zarosną w szybkim tempie całego słoja. Lepiej posa-
dzić 2 lub 3 sadzonki i czekać, aż się wszystko rozrośnie 
niż wsadzić 6 i po 2 tygodniach wszystko wyciągać.
3. Kompozycje w słojach zamkniętych. Rośliny, które 
chcemy umieścić w zamkniętym słoju powinny dobrze 
znosić wysoką wilgotność powietrza, duże zagęszcze-
nie oraz raczej wolno rosnąć. Nadają się do tego nie-
kropień, orliczka kreteńska, episcja, maranta, pasiatka 
zwisła, bluszcz. Rośliny w tego typu słojach podlewa-
my tylko raz, zaraz po posadzeniu – później sadzonki 
powinny radzić sobie same, korzystając ze skraplającej 
się pary wodnej. Moim zdaniem najbardziej efektowną 
rośliną do wszystkich rodzajów ogrodów w szkle jest 
fitonia. Liście fitonii mają najczęściej jajowaty kształt 
i ciemnozieloną blaszkę liściową o gęstym, jasnym 
unerwieniu. Nerwy, a czasem też plamy, zależnie od 
odmiany mogą być koloru białego, różowego, czerwo-
nego, żółtego, pomarańczowego lub jasno zielonego. 
Na zdjęciach prezentuję swoje ogrody w szkle, któ-

re udało mi się wykonać w tym miesiącu. Zakładając 
ogród w szkle pamiętajmy o odpowiednim drenażu, 
czyli warstwie kamieni na dnie każdego z naczyń.

Ci, którzy mają luksus ogrodu zewnętrznego widzą, że 
to najwyższy czas by wyciągnąć z zimowego przecho-
wywania rośliny takie jak pelargonie, fuksje, datury, 
ołowniki i oleandry. Należy je poprzesadzać i dobrze 
zasilić na nowy sezon. Rośliny, które nie zimują w grun-
cie (mieczyki, accidantera dwubarwna (czyli mieczyk 
abisyński), ismena, galtonia, kroksomia ogrodowa, ty-
grysówka pawia, zawilec wieńcowy), sadzimy do ogro-
du od połowy kwietnia.

W tym czasie intensywnie kwitną żonkile, narcyzy i tu-
lipany. Warto szukać nowych odmian, które będą się 
prezentowały w naszych ogrodach. Szczególnie pole-
cam tulipany papuzie, pełne i te, które mają kilka kwia-
tów na jednej łodydze. Ich zakupów i sadzenia doko-
nujemy jesienią, a kiedy teraz będziemy się zapatrywać 
w nowe rośliny radzę zwrócić szczególną uwagę na te, 
które dobrze sobie radzą w suchych warunkach. Do-
świadczeni poprzednimi latami i brakiem wody w wie-

lu miejscach, lub też brakiem czasu na podlewanie 
powinniśmy skłonić się ku roślinom, które dadzą sobie 
radę bez naszej pomocy. Ze sprawdzonych gatunków 
bylin są to: przegorzan pospolity, mikołajek płaskolist-
ny, wszelkie rozchodniki, rojniki i rojniczki, smagliczka 
skalna, dziewięćsił, gipsówka, kocimiętka, liliowce, sa-
sanka, czyściec wełnisty, jukka karolińska, dziewanna, 
macierzanka wczesna, wilczomlecz mirtowaty, jeżów-
ka, krwawnik. W zeszłym roku udało mi się rozsadzić 
kępy żółtych i czerwonych krwawników. W połączeniu 
z takim białym przyniesionym z łąki myślę, że będą się 
w tym roku prezentowały znakomicie.

Można by jeszcze dużo pisać o tym, co należy i co moż-
na zrobić wiosną w ogrodzie. Szkoda czasu na gada-
nie, trzeba wziąć się do pracy. Ogrodowe zajęcia obni-
żają ciśnienie krwi, poziom cholesterolu, zapobiegają 
chorobom serca, depresji, osteoporozie. Usprawniają 
wszystkie mięśnie i działanie umysłu. Ogród pozwala 
nam czuć się kreatorami, projektantami własnej prze-
strzeni, daje poczucie dumy i spełnienia, a przede 
wszystkim radości, co likwiduje wszelkie stresy, tym 
samym wydłużając życie.

Maj to miesiąc, w którym pełnię kwitnienia ma większość 
drzew i krzewów, ale bez wątpienia królują różaneczniki 
i bez. Kiedy zaczyna kwitnąć bez, roztacza się słodki za-
pach, który kojarzy mi się z dzieciństwem. Nawet jeśli po-
goda brzydka za oknem, to te kwiaty rozchmurzają niebo, 
a kwiaty bzu jak czterolistna koniczyna przynoszą szczę-
ście. Śpiewająco i kwitnąco w moim ogrodzie, pszczółki 
pracują aż miło posłuchać muzyki natury. Pod śliwką 
postawiłam dla nich poidełko z wodą – trzeba pamiętać aby takie naczynie było 
wypełnione kamyczkami. Kwitną: ciemiernik, tulipany, miodunka, bratki, omieg, 
ułudka, bergenia, smagliczka, kuklik, czosnek niedźwiedzi, gajowiec, niezapominaj-
ki, śniedek. Owocowe drzewa ustrojone mnóstwem kwiatów pachną i wyglądają 
wyjątkowo, dodają ogrodowi wdzięku. Pięknie kwitną białe narcyzy, mam je od 
dawna, jest to bardzo stara odmiana o obłędnym zapachu. Cebule tych kwiatów 
zazwyczaj wykopujemy co kilka lat, ja w ogóle odpuściłam sobie tę czynność, od po-
czątku rosną na tym samym stanowisku, rozrosły się tworząc kępy, mają 6 płatków 
białych i charakterystyczną pomarańczową falbankę. Lubią słońce, nie lubią stoją-
cej wody, gdy przekwitną wycinam kwiatostany i związuje liście drucikiem ogrod-
niczym, a usuwam, gdy liście zaschną. Zielonych liści nigdy nie ścinam, ponieważ 
osłabia to kwitnienie i często prowadzi do wyginięcia cebulek. Narcyzy kwitną od 
marca do maja, poza gatunkami botanicznymi istnieje kilkanaście tysięcy odmian 
powstałych w wyniku krzyżowania, w tym o pełnych kwiatach. Najpopularniejsze są 
żółte potocznie nazywane żonkilami. Umajone łąki są właśnie teraz, pełne kwiatów 
i cieszącej oko soczystej zieleni. Na moim trawniku kwitną stokrotki i żółty jak słoń-

ce mniszek lekarski. Rośnie wszędzie i często jest po-
strzegany jako niechcianych gość, tymczasem ma wiele 
dobroczynnych właściwości. 2 szklanki kwiatów mnisz-
ka układam warstwami i zalewam szklanką płynnego 
miodu, przykrywam i odstawiam na 3 tygodnie. Po tym 
czasie odcedzam i w zimie dodaję do herbaty. Robię 
też olejek ze stokrotek – pół szklanki kwiatów zalewam 
szklanką oleju lnianego, po 3 tygodniach przecedzam, 

trzymam w chłodnym miejscu i stosuje do suchej skóry. Często mniszek lekarski jest 
nazywamy mleczem, a to są dwie różne rośliny. Mlecz to chwast. Na łodydze mnisz-
ka kwitnie jeden kwiat, który po przekwitnięciu zmienia się w dmuchawca. Mlecz 
natomiast ma grubą łodygę, która ma boczne pędy i jest pokryta listkami, jest lekko 
trujący. To z mniszka w dzieciństwie wszyscy pletliśmy wianki, które związywaliśmy 
trawą. Byliny wychylają się i pną ku słońcu. 

Z przyjemnością pracuję, aby mój ogród był kolorowy. Maj to najpiękniejszy i naj-
przyjemniejszy wiosenny miesiąc, sądzę i sieje kwiaty miododajne. Przebywanie 
wśród kwiatów, które oblegane są przez pszczoły i motyle poprawia nastrój, uspo-
kaja i dodaje energii. Wszystko w ogrodzie jest teraz soczyste. Świat wypiękniał!

Irena Marciniak
pasjonatka ogrodnictwa

Piotr Bigus 
społecznik, pasjonat  
ogrodnictwa i kulinariów

Maj w ogrodzie

Ogrody w szkle i nie tylko
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K R O N I K A  P O L I C Y J N A
W dniu 30 marca br. mieszkaniec Świeradowa-Zdroju zgłosił kra-
dzież z włamaniem do swojego pojazdu, do której doszło przy ul. 
Nadbrzeżnej. Pecha mieli złodzieje, których na gorącym uczynku 
przyłapał pokrzywdzony. Okazało się, że są to mężczyzna i kobieta 
– mieszkańcy gminy Mirsk. Ratując się ucieczką próbowali jak Bon-
nnie i Clyde zgubić ścigającego ich mężczyznę, jednak ich nieudol-
ny rajd bardzo szybko zakończył się w przydrożnym rowie. Dalszą 
ucieczkę zmuszeni byli kontynuować już pieszo, która tylko na krót-
ki czas dała im poczucie anonimowości. Sprawcy zostali ustaleni. 
Grozi im teraz kara do 3 lat pozbawienia wolności.

W dniu 5 kwietnia br. w Świeradowie-Zdroju na ul. Górskiej funkcjonariusze ujaw-
nili amatora mocnego trunku, który poruszał się samochodem osobowym. Jednak, 
jak powszechnie wiadomo sztuka jazdy „po paru głębszych” znacznie się obniża, co 
wiąże się równocześnie ze stwarzaniem zagrożenia dla życia i zdrowia kierującego 
oraz innych uczestników ruchu drogowego. Tak było i w tym przypadku. Kierujący 
pojazdem wypadł z drogi i uderzył w znak drogowy uszkadzając przy tym pojazd. 
Na szczęście nie było nikogo w pobliżu. Kierujący „na bani”, lekko poobijany, jak to 
zwykle bywa, oświadczył ze wschodnim akcentem, że wypił tylko dwa piwa, pomi-
mo, że alkotest wskazał 1,54 mg/l. Mężczyźnie grozi teraz wysoka kara grzywny oraz 
zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 3 lat.

7 kwietnia br. funkcjonariusze Rewiru Dzielnicowych w Świeradowie-Zdroju zostali 
poinformowani o napadzie na mężczyznę. Policjanci na podstawie zebranych in-
formacji w tym ustaleniu danych personalnych napastników, numeru rejestracyj-
nego pojazdu, którym się poruszali oraz zapisu monitoringu rozpoczęli poszuki-
wania sprawców przestępstwa. Funkcjonariusze ustalając okoliczności tego zajścia 
potwierdzili, że pokrzywdzony przebywał na jednej ze stacji paliw. Następnie udał 
się w kierunku miejsca zamieszkania. Wtedy do mężczyzny podszedł jeden z na-
pastników żądając wydania określonej kwoty, którą rzekomo był winny osobie trze-
ciej. Drugi z napastników w tym czasie przebywał w pojeździe. Gdy pokrzywdzony 
odmówił wydania pieniędzy zaczął uciekać. 26-latek został wrzucony do bagażnika 
pojazdu i wywieziony do lasu, gdzie sprawcy, grozili mu pozbawieniem życia, bili 
go m.in. młotkiem oraz używając aerozolu z substancją łatwopalną przypalali mu 

nogi i ręce płomieniem. Gdy mężczyzna nie był w stanie się już bro-
nić został okradziony. Łupem złodziei padł telefon komórkowy oraz 
tytoń. 26-latek sam zgłosił się na policję. Podejrzani zostali zatrzyma-
ni tego samego dnia na terenie Świeradowa-Zdroju i trafili do poli-
cyjnego aresztu. Funkcjonariusze odzyskali również skradziony tele-
fon komórkowy. Napastnicy to dwaj mężczyźni w wieku 21- 34 lat 
mieszkańcy powiatu lwóweckiego i lubańskiego. Policjanci zgroma-
dzili obszerny materiał dowodowy, który pozwolił na przedstawienie 
zatrzymanym przez Prokuratora zarzutów pozbawienia mężczyzny 
wolności oraz rozboju przy użyciu niebezpiecznego narzędzia. Pro-

kurator Rejonowy w Lwówku Śląskim zawnioskował wobec zatrzymanych mężczyzn 
o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. 
Do wniosku Prokuratora przychylił się Sąd Rejonowy w Lwówku Śląskim a sprawcy 
trafili do jednostki penitencjarnej. Za rozbój może im grozić kara nawet do 12 lat 
pozbawienia wolności.

W dniu 7 kwietnia br. funkcjonariusze Rewiru Dzielnicowych w Świeradowie-Zdro-
ju brali udział w poszukiwaniu zaginionego mieszkańca Miłoszowa, który pozosta-
wił swój list pożegnalny. Mężczyzna przez kilka godzin był poszukiwany przez wielu 
funkcjonariuszy Policji przy wykorzystaniu środków wsparcia technicznego. Dzięki 
nim ustalono, iż mężczyzna może przebywać na terenie Gryfowa Śląskiego. Tak fak-
tycznie było. Funkcjonariusze odnaleźli tam poszukiwanego mężczyznę, który czuł 
się znakomicie tłumacząc, iż swoim listem chciał jedynie wystraszyć żonę, z którą się 
wcześniej pokłócił.

Koniec marca i początek kwietnia tego roku nakreślony został dodatkowymi obo-
wiązkami, które wykonują służby w całym kraju, w tym policjanci w Świeradowie
-Zdroju. Związane jest to z epidemią Covid-19. Świeradowscy policjanci codziennie 
dokonują kontroli osób przebywających na kwarantannie, wspomagając również 
policjantów w Leśnej. Nierzadko dzienna liczba kontrolowanych miejsc sięgała kil-
kuset. W obecnej chwili, dzięki stosowaniu przez osoby objęte kwarantanną aplikacji 
dostępnej na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/kwarantanna-do-
mowa, liczba tych miejsc znacząco spadła. Jednocześnie nie zapominajmy o sto-
sowaniu maseczek ochronnych i zakazie gromadzenia się w miejscach publicznych.

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI  
ODPADÓW KOMUNALNYCH  

W LUBOMIERZU 
ul. Kargula i Pawlaka 16,  

59-623 Lubomierz, tel. 75 730 10 83
Godziny otwarcia:  

poniedziałek – piątek od 7:30 do 14:30
PSZOK W ŚWIERADOWIE-ZDROJU

ul. Grunwaldzka
Godziny otwarcia: sob. w godz. 10-16

PSZOK zapewnia przyjęcie takich od-
padów, jak: przeterminowane leki 
i chemikalia, odpady wielkogabaryto-
we (w tym meble), odpady budowlane, 
poremontowe i rozbiórkowe (w tym 
gruz), zużyte opony, elektrośmieci, 
czyli sprzęt elektryczny i elektronicz-
ny oraz baterie i akumulatory, papier, 
szkło, metale, tworzywa sztuczne 
i odpady opakowaniowe wielomate-
riałowe, popiół, bioodpady, odpady 
niebezpieczne, tekstylia i odzież, od-
pady niekwalifikujące się do odpadów 
medycznych powstałych w gospodar-
stwie domowym w wyniku przyjmo-
wania produktów leczniczych w formie 
iniekcji i prowadzenia monitoringu 
poziomu substancji we krwi, w szcze-
gólności igieł i strzykawek. Odbiór od-
padów komunalnych przez PSZOK jest 
nieodpłatny. Należy mieć na uwadze, 
że PSZOK nie przyjmie odpadów ko-
munalnych, które nie są posegregowa-
ne, których nie można zidentyfikować 
lub zawierających azbest.
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Dzień Pszczół
20 maja obchodzony jest – ustanowiony przez ONZ 
– Światowy Dzień Pszczół. Planowaliśmy zorganizo-
wać dla Was tego dnia coś wyjątkowego ale na to wy-
gląda, że się chyba nie uda. Mamy jednak ogromną 

prośbę. Pomyślmy tego dnia o naszych zapylaczach, 
wesprzyjmy je, bo przecież bez nich, nie mielibyśmy 
tak suto zastawionych stołów. 

Co u nas słychać? 
Dawno się nie widzieliśmy i już bardzo stęskniliśmy się 
za Wami.  Przygotowujemy „nowy plan zwiedzania 
ogrodu” oraz nową prezentację „niezwykły świat 
owadów”. Może ktoś z Państwa chciałby pomóc 
w przygotowaniu tej prezentacji? Czego potrzebuje-
my? Krótkich filmików, gdzie bohaterami będą owady 
(pająki też mogą być). Filmy mogą trwać od kilku se-
kund do kilku minut, mogą być nieme,  z odgłosami 
przyrody, ale także z komentarzem. Materiały, które 
„przydadzą” nam się do prezentacji lub które zrobią 
na nas wrażenie zostaną w niej umieszczone, a na-
zwisko autora lub autorów filmu pojawi się na końcu 
prezentacji, którą w ciągu roku w naszym Centrum 
obejrzy ponad 10 000 osób. Serdecznie zapraszamy 
do pomocy, zabawy i nauki. Informujemy, iż wysyłając 
do nas swój film jednocześnie wyrażają Państwo zgo-
dę na umieszczenie go w prezentacji i upublicznia-
nie gościom Centrum. Ponadto, stworzyliśmy „mapę 
Izerskiego Sadu”. Mapa jest już dostępna na stronie 
www Stacji Kultury zakładka Izerska Łąka. Przy oka-
zji szukamy również wolontariuszy i współpracowni-
ków: astronomów, pszczelarzy, entomologów, biolo-
gów, ekologów, itp. Ktoś zainteresowany? 

Świeradów-Zdrój ratuje żaby
Nadeszła wiosna a z nią wiosenne migracje płazów, 
które wybudzone po zimie wyruszyły na gody do 
zbiorników wodnych. Niestety wiele z nich nie docie-
ra na miejsce, ginąc pod kołami samochodów. Dla-
tego w dniach 10 – 11 kwietnia przeprowadziłyśmy 
akcję pt.: „Świeradów-Zdrój ratuje żaby”. Polegała ona 
na zamontowaniu, wzdłuż drogi stanowiącej ul. Zaci-
sze, siatek i wkopaniu wiaderek, uniemożliwiających 
wchodzenie płazów na szosę. Miejsce nie było przy-
padkowe, gdyż właśnie tam śmiertelność płazów jest 
co roku niezwykle wysoka. Była to bardzo ciężka pra-
ca, zwłaszcza dla dwóch drobnych kobiet, ponieważ 
teren tam jest bardzo skalisty. Ale udało nam się za-
bezpieczyć ok. 250-cio metrowy odcinek drogi. W ko-
lejnych dniach przenosiłyśmy płazy, które zatrzymały 
się na siatce lub wpadły do wiaderek pełniących funk-

cję „pułapek” na drugą stronę drogi w kierunku stawu. 
W przeciągu zaledwie trzech dni przeniosłyśmy kilka 
osobników. Mamy nadzieję, że przez kolejne dni czy 
tygodnie uda się uratować więcej tych stworzeń – bo 
akcja wciąż trwa.

Koło ekologów
Ale to nie wszystko! Jest jeszcze jedna akcja organi-
zowana przez Koło Ekologów kierowane przez Teresę 
Fierkowicz działające przy Nadleśnictwie Świeradów, 
przy ogromnym wsparciu Doroty Marek, Kamili, Oli-
wera, Marysi, Bartka oraz OSP Świeradów. „Niestety 
na całym świecie masowo wymierają płazy. Można 
się spodziewać, że żab, ropuch, traszek, salamander 
będzie na całym świecie ubywać. Od lat 80. XX wie-
ku populacje płazów na całym świecie tak szybko się 
zmniejszają, że zjawisko to nazwano współczesnym 
wymieraniem płazów” - powiedział w rozmowie 
z PAP Tomasz Figarski z Instytutu Systematyki i Ewo-
lucji Zwierząt PAN. Dlatego Koło Ekologów zadbało 

o to, aby w okolicy Wodospadu Kwisy uratować żabi 
skrzek. Niestety w związku z osuszaniem terenu za-
częła znikać woda, a życie płazów, zwłaszcza rozwój 
jaj i kijanek, nie może się obyć bez wody. Nadszedł 
wiec czas mozolnej pracy, kiedy pojawiły się w Żabim 
Oczku kijanki. Codzienne przywożenie i wlewanie 

wody wiaderkami, butlami 5-litrowymi, gdyż w ciągu 
dnia uzupełniana woda przez noc znikała. Natomiast 
żabi skrzek, a potem kijanki leżały na osuszonym tere-
nie, wysychając na słońcu. W środę, 15 kwietnia na po-
moc przyjechało Świeradowskie OSP. Dolało wody na 
tyle, iż istnieje szansa na uratowanie płazów. Jednak 

sytuacja nadal jest trudna i jeszcze wiele wysiłku bę-
dzie trzeba włożyć, aby z Żabiego Oczka wyszły „mło-
de żabki”. Trzymamy kciuki! „Płazy są bardzo wrażliwe 
na zmiany środowiskowe. Mają delikatną budowę 
anatomiczną, w tym wrażliwą skórę, której używają 
do oddychania i wymiany wody z otoczeniem. A to 
sprawia, że wszystkie zanieczyszczenia, które się poja-
wiają w środowisku, wnikają do ich organizmu”. Płazy 
reagują bardzo szybko na zmianę składu chemiczne-
go wód, ale również na zmiany w środowisku lądo-
wym. „Jeśli płazy gdzieś znikają, to powinien być dla 
nas wskaźnik alarmujący, że dzieje się tam coś złego” 
- podsumował  T. Figarski.

Płazy to niezwykle pożyteczne zwierzęta. Stanowią 
ważny element łańcucha pokarmowego oraz poży-
wienie dla wielu ptaków i ssaków. Stworzenia te są 
także niezbędne dla równowagi ekosystemowej, 
a w jadłospisie kumaków znajdują się m.in. komary 
oraz ich larwy i oczywiście ślimaki. Bez żab - niestety - 
czekają nas nie tylko ciche, smutne wiosny, ale też lata 
pełne roi kłujących nas owadów. 

Akcje prowadzone przez CEE „Izerską Łąkę“ i Koło Eko-
logów przy ogromnym wsparciu Dyrektora MCKAIPG 
„Stacja Kultury“ w Świeradowie-Zdroju. OSP - dzięki 
wielkie za przywiezienie wody, bez Was by się nie 
udało!

Bibliografia: 
PAP - Nauka w Polsce, Ludwika Tomala

Katarzyna Rzeczkowska, Honorata Pasierb

Plakat przygotowała Małgorzata Pasierb lat 16.

Zachęcamy do udziału w konkursie plastycznym, 
przygotowaliśmy atrakcyjne nagrody! 

Katarzyna Rzeczkowska
gospodarz obiektu
Izerska Łąka

Centrum Edukacji Ekologicznej izerska łĄka
ul. Rolnicza 7 (nad Czarcim Młynem)
tel. 75 617 14 42
izerskalaka@swieradowzdroj.pl
www.stacjakultury.swieradowzdroj.pl (zakładka Izerska Łąka)
O wznowieniu działalności poinformujemy Państwa za pośrednictwem 
mediów społecznościowych i naszej strony www.
Gospodarz obiektu: Katarzyna Rzeczkowska
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Jeśli widzisz na drodze płaza, pomóż mu bezpiecznie 
dotrzeć, przenieś na drugą stronę. Wspólnie dbajmy 
o te pożyteczne stworzenia, jest ich coraz mniej.
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C z a r C i  m ły n , ul. Lwówecka 5
tel. 75 78 45 325 czarcimlyn@swieradowzdroj.pl
www.stacjakultury.swieradowzdroj.pl (zakładka Czarci Młyn)
We wtorki zapraszamy na warsztaty (obowiązują zapisy)
O wznowieniu działalności poinformujemy Państwa 
za pośrednictwem mediów społecznościowych  
i naszej strony www.
Gospodarz obiektu Anna Martynowska-Pietrzyk
Mały Domek: Honorata Pasierb (tel. 574 110 170)

CenniK biLetów wStęPU 

zwiedzanie: 

bilet normalny: 15 zł, 

bilet ulgowy: 10 zł
z ŚKM: 1 zł

Do każdego biletu otrzymają Państwo  

specjalną, regionalną pamiątkę.

Zakwas – nie taki straszny jak go… wyhodują
Zakwas powstaje z połączenia mąki i wody. W proce-
sie fermentacji wytwarzają się dzikie drożdże i bakte-
rie, dzięki którym później urośnie chleb. Prezentujemy 
Państwu przepis na zakwas, który odpowiednio prze-
chowywany może posłużyć do upieczenia wielu bo-
chenków pysznego chleba.

Potrzebujemy:
litrowy słoik,
mąkę żytnią typ 2000,
letnią przegotowaną wodę,
gazę do przykrycia słoika.

Dzień 1
Do litrowego, wyparzonego słoika wsypujemy 100 g 
mąki żytniej typ 2000, dodajemy 100 ml letniej, prze-
gotowanej wody – mieszamy – powinniśmy uzyskać 
dość gęstą konsystencję. Słoik przykrywamy gazą, 

związujemy gumką (nie zakręcamy słoika!) i odstawia-
my w ciepłe miejsce (może być szafka kuchenna nie-
daleko grzejnika lub piekarnik z włączonym światłem).

Dzień 2 – po 24 h
Zakwas powiększył swoją objętość, widać już pierwsze 
pęcherzyki powietrza. Dodajemy do niego 100 g mąki 
żytniej typ 2000 oraz 100 ml letniej, przegotowanej 
wody, mieszamy i odstawiamy w ciepłe miejsce.

Dzień 3 – po 24 h
Zakwas już mocno powiększył objętość, pęcherzyki 
powietrza są jeszcze większe, zmienił się także jego za-
pach – jest dość kwaśny. Dodajemy 100 g mąki i 60 ml 
letniej wody. Na tym etapie dajemy mniej wody, żeby 
zakwas był bardziej suchy, dzięki czemu będzie dłużej 
przerabiał mąkę i nie przerośnie przed czasem.

Dzień 4 – po 24 h
Zakwas jest w zasadzie wyhodowany – ma już wyraź-
ny zapach i bąbelkową strukturę. To ostatni dzień do-
karmiania – dodajemy 100 g mąki i 60 ml letniej wody. 
Słoik odstawiamy na blat.

Dzień 5 – po 12 h
Na tym etapie powinniśmy mieć cały słoik zakwasu. 
Najlepiej podzielić zakwas na 3 części: z jednej (350 g) 
upieczemy chleb, drugą wstawiamy do lodówki, trze-
cią możemy komuś podarować. :)

Jeśli nie planujemy od razu piec kolejnego chleba to 
zakwas przechowujemy w lodówce - po odebraniu 
odpowiedniej porcji zakwasu do wypieku, resztą wsta-
wiamy zawsze do lodówki. Zakwas w lodówce wy-

trzymuje 1-2 tygodnie bez karmienia. Im starszy, tym 
odporniejszy i rzadziej musimy go dokarmiać. Do za-
kwasu nie należy dodawać soli. Jeśli chcemy odłożyć 
część ciasta chlebowego na później, musimy to zrobić 
koniecznie przed dodaniem soli. Sól hamuje rozwój 
dzikich drożdży.

CHLeB MIODOWy
Nasz region słynie z pasiek i pysznych miodów, więc 
pierwszy chleb na świeżo wyhodowanym zakwasie nie 
mógł być innym niż miodowym. :)

Składniki:
350 g zakwasu,
500 g mąki żytniej typ 720,
200 g mąki pszennej pełnoziarnistej,
600 ml wody,
4 łyżki miodu wielokwiatowego plus dodatkowa  
porcja,
100 g siemienia lnianego plus dodatkowa porcja,
20 g soli (2 łyżeczki).

Do zakwasu dodać obie mąki oraz miód i sól rozpusz-
czone w wodzie. Siemię lniane podprażyć na suchej 
patelni, przestudzić, dodać do ciasta. Wymieszać i deli-
katnie wyrobić w misce (ciasto będzie kleiste). Przykryć 
miskę folią spożywczą i odstawić w temperaturze po-
kojowej na około 8-12 godzin do pierwszego wyrasta-
nia, aż uzyska gąbczastą strukturę. Gdy ciasto będzie 

miało gąbczastą strukturę, nasmarować masłem dwie 
keksówki o wymiarach 20 cm i zwilżonymi dłońmi 
przełożyć do każdej połowę ciasta. Zwilżoną dłonią 
dociskać i wyrównać wierzch ciasta. Przykryć ście-

reczką i odstawić na około 3-4 godziny do garowania. 
Rozgrzać piekarnik do 220 stopni (góra i dół bez ter-
moobiegu). Łyżkę miodu wymieszać z odrobiną wody, 

posmarować wierzch chleba, posypać siemieniem i na-
ciąć w romby. Piec około 45-50 minut. Po tym czasie 
wyjąć jeszcze ciepły z foremek, odstawić na kratkę do 
odparowania.

Przepis pochodzi z książki Piotra Kucharskiego  
pt. „CHLEB domowa piekarnia”.

Anna Martynowska-Pietrzyk
gospodarz obiektu
Czarci Młyn
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PunKt KOnSuLtACyJny
Punkt  konsultacyjny  dla osób uzależnionych, 
rodzin  i osób doznających przemocy w rodzinie 
w Świeradowie-Zdroju jest czynny w każdy ponie-
działek w godzinach 16.00-18.00  tylko telefonicz-
nie: Przy tel. nr 664 461 086 dyżuruje:
konsultant Piotr Konopnicki.

Punkt  konsultacyjny dla osób uzależnionych, ro-
dzin i osób doznających przemocy  w rodzinie  
na terenie Świeradowa-Zdroju  os. Czerniawa jest 
czynny w dniach 14 i 28 maja 2020 r., w godzinach  
15.30-16.30 tylko telefonicznie. Przy tel. nr 664 461 
086 dyżuruje:
konsultant Piotr Konopnicki.

Dodatkowo konsultacje telefoniczne wyłącznie 
dla osób doznających przemocy w rodzinie w dru-
gi i czwarty czwartek miesiąca od godz. 18.00 do 
19.00: Konopnicki Piotr, tel. 664 461 086.

POMOC teRAPeutyCZnA 
W Gabinecie Pedagogiczno-Psychologicznym 
z siedzibą w Świeradowie-Zdroju (Przychod-
nia NZOZ JO-MED, ul. Korczaka 7D) do grudnia 
2020 roku specjaliści realizują zadania związane 
z udzielaniem pomocy terapeutycznej i wsparcia 
rodzinom dotkniętym problemem uzależnienia 
od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych 
prowadzeniem działań profilaktycznych oraz in-
terwencji kryzysowej. Całościowa pomoc jest 
bezpłatna, refundowana przez Burmistrza Miasta 
Świeradów-Zdrój. Szczegóły dotyczące korzysta-
nia z pomocy terapeutycznej i profilaktycznej moż-
na uzyskać pod nr telefonów: 
75 78 17 668 - Jolanta Bobak
koordynator Urzędu Miasta 
538 480 341 - Maciej Ziała
gabinet pedagogiczno-psychologiczny

Od 11 czerwca 2019 r. do 10 czerwca 2021 r. na mocy decyzji dyrek-
tora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z 8 
maja 2018 ceny wody i ścieków uległy zmianom i wynoszą: woda 
4,43 zł/m3, ścieki - 4,97 zł/m3. Natomiast stała opłata abonamento-
wa nie została zmieniona i wynosi 4,94 zł za miesiąc. W wypadkach 
nagłych awarii sieci wodno-kananalizacyjnej można dzwonić pod nr  
tel. 512 243 901.

NOTATNIK ŚWIERADOWSKI wydaje Miejskie Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy „Stacja Kultury”. Druk – Polska Press Sp. z o.o. Drukarnia Sosnowiec, ul. Baczyńskiego 25a. Nakład: 2000 egz.  Zespół redakcyjny:  Honorata Pasierb, Beata Rosicka, Anna Martynowska-Pie-
trzyk, Katarzyna Rzeczkowska.  Skład: Jaremen Press. Zapraszamy Czytelników do współredagowania miesięcznika. Artykuły (w tym teksty literackie) opatrzone nazwiskiem autora (do ewentualnej wiadomości Redakcji) oraz zdjęcia można składać w MCKAiPG „Stacja Kultury”, 
ul. Dworcowa 1, tel. 75 71 36 482. Redakcja nie zwraca przesłanych prac oraz zastrzega sobie prawo skracania i redagowania przesłanych tekstów, a także do nieopublikowania przesłanego materiału bez podawania przyczyny. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie 
ewentualne roszczenia jakie mogą się wiązać z wykorzystaniem przez autora materiału, do którego nie posiadał on praw autorskich oraz nie ponosi również odpowiedzialności za prawdziwość faktów podanych w artykule. www.swieradowzdroj.pl notatnik@swieradowzdroj.pl

Ś w i e r a d o w s k i
NotatNikNotatNik

PUnKTy KoLPoRTAżU noTATnIKA ŚWIERADoWSKIEGo 
ŚWIERADÓW - Delikatesy CENTRUM (ul. Sienkiewicza), sklep odzieżowy A&J (róg ul. Zdro-
jowej i Piastowskiej), sklep AGD (ul. Piastowska), hurtownia papierosów (ul. Piastowska), 
sklep spożywczy (róg. ul. Zdrojowej i Sienkiewicza), Biuro Turystyczne LEOPOLD, J&G ŻYŁ-
KIEWICZ (oba na ul. Zdrojowej), kiosk gazetowy (ul. Zdrojowa), pijalnia wody mineralnej 
(Dom Zdrojowy), sklep LEWIATAN (ul. Górska), stacja paliw ORLEN (ul. 11 Listopada), sklep 
papierniczy KLEKS (ul. Zdrojowa), sklep przy ul. Chopina, Sklep „Cuda Wianki” w budynku 
„BIEDRONKI” (ul. 11 Listopada), Miejska Biblioteka Publiczna IZERKA (ul. M. Skłodowskiej-
Curie), autobus komunikacji miejskiej, Miejskie Centrum Kultury, Aktywności i Promocji 
Gminy „Stacja Kultury” (ul. Dworcowa 1). CZERNIAWA - ul. Sanatoryjna: sklep spożywczy 
i biblioteka szkolna w SP nr 2; Izerska Łąka (ul. Rolnicza 7), Czarci Młyn (ul. Lwówecka 5).
ORŁOWICE - sklep motoryzacyjny, sklep wielobranżowy CECHBUD.

urZĄd mIaSta ŚwIEradÓw-ZdrÓJ
ul. 11 listopada 35

PARTER: 
Burmistrz Miasta – Roland Marciniak: 75 78-16-119; 
Sekretariat Burmistrza – Krystyna Kisiel: 75 78-16-489, 
fax 75 78-16-585 - pok. 1d. Skarbnik – Iwona Kosmala: 
75 78-16-234 - pok. 1a; opłaty za użytkowanie wieczy-
ste, opłata uzdrowiskowa - Katarzyna Barczyszyn, opła-
ty za śmieci – Katarzyna Jachimowska, czynsze, opłata 
za wodę i ścieki – Katarzyna Kulik-Łuczak, windykacja 
należności – Katarzyna Matelska: 75 78-16-659 - pok. 
1b; podatki i opłaty lokalne – Anna Leśniak, wymiar 
podatku od nieruchomości – Beata Korowaj: 75 78-
16-452 - pok. 1c; księgowość budżetowa – Katarzyna 
Duda, Marika Trojanowska, księgowość oświaty – Jo-
wita Worotnicka, Marta Rejman-Sergiejczuk: 75 78-
16-896 - pok. 2. Urząd Stanu Cywilnego, działalność go-
spodarcza - zastępca kierownika – Joanna Szczekulska: 
75 78-16-344; meldunki i dowody osobiste, zezwolenia 
na sprzedaż napojów alkoholowych – Halina Stettner: 
75 78-16-929 - pok. 1f (obok sekretariatu). Kadry – Mał-
gorzata Milichiewicz - 75 78-17-092 - pok. 3.

I PIĘTRo
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - pok. nr 10, 11, 12. 
Sekretariat: 75 78-16-321. Sekretarz – Eugeniusz Gra-
bas: 75 78-17-071 - pok. 15. Klub Integracji Społecznej 
- pok. nr 16. Radcy prawni - pok. 16B; Polski Związek 
Emerytów, Rencistów i Inwalidów - pok. 16F; Związek 
Sybiraków i Byłych Więźniów Politycznych - pok. 16G. 

II PIĘTRo
Referat Ochrony Środowiska, Gospodarki Odpada-
mi - kierownik – Izabela Jurczak - pok. 22, ochrona 
środowiska - Kamila Jednorowska-Męcina, Paulina 
Włodarczyk, odpady komunalne – Marcin Rosołek: 75 
78-16-343 - pok. 21a, gospodarka mieszkaniowa – Wła-
dysław Rzeźnik: 75 78-16-324 - pok. 23, inwestycje – 
Anna Mazurek, zamówienia publiczne – Monika Sau-
tycz, infrastruktura komunalna – Adrianna Szymczak: 
75 78-16-471 - pok. 21c. Referat Gospodarki Miejskiej 
i Inwestycji, kierownik - Wojciech Cielecki - pok. 21b, 
inwestycje i komunikacja miejska - Mariusz Pysz, inwe-
stycje - Monika Hajny-Daszko, drogownictwo - Eweli-
na Wasilewska: 75 78-16-970, 790 444 904 - pok. 21d. 
Informatyk - Tomasz Chmielowiec - pok. 24b. Oświata 
– Jolanta Bobak: 75 78-17-668. Zagospodarowanie 
przestrzenne – Rafał May: 75 78-17-297 - pok. 24c. 

III PIĘTRo
Biuro Rady Miasta, Referat Administracyjny: kierownik 
– Diana Timoftiewicz-żak: 75 78-17-666 - pok. nr 32. 
UM ul. Piłsudskiego 15: Tadeusz Baka – obrona cywil-
na, zarządzanie kryzysowe i ochrona przeciwpożarowa: 
75 78-16-841 i 75 78-16-155 - pok. 02. 

KULTURA I oŚWIATA
Przedszkole Miejskie: 75 78-16-339
Miejski Zespół Szkół: 75 78-16-373, 75 78-16-668
Świetlica środowiskowa UL: 75 78-17-885
Szkoła Podstawowa nr 2 w Czerniawie: 75 78-16-379
Świetlica środowiskowa MROWISKO: 75 78-45-712
Miejska Biblioteka Publiczna IZERKA: 75 78-16-394
MCKAiPG „Stacja Kultury”: 75 71-36-482

W SPRAWACH, TAKICH JAK: 
utylizacja padłych zwierząt z terenu miasta 

(sarny, lisy, łanie, jelenie itp.)
potrącone, ale żywe zwierzęta.

wyłapywanie bezpańskich psów,
prosimy zwracać się 

do p. Marcina Rosołka:
tel. 75 78 16 343

RADnI RADy MIAStA ŚWIeRADóW-ZDRóJ

Mirosław Bock
tel. 603 857 236 mbock@swieradowzdroj.pl

Michał Brutkowski
tel. 604 976 297 mbrutkowski@swieradowzdroj.pl

Janina Czaplińska
tel. 668 212 350 jczaplinska@swieradowzdroj.pl

Aleksandra Kasprzak
tel. 602 276 154 akasprzak@swieradowzdroj.pl

Paweł Lech
tel. 693 239 263 plech@swieradowzdroj.pl

Paweł Mikołajczak
tel. 695 029 761 pmikolajczak@swieradowzdroj.pl

Michał Podhorodecki
tel. 601 467 669 mpodhorodecki@swieradowzdroj.pl

Kamila Pytlakowska 
kpytlakowska@swieradowzdroj.pl

urszula Romanowicz 
tel. 663 361 388 uromanowicz@swieradowzdroj.pl

Mateusz Szumlas 
tel. 881 346 733 mszumlas@swieradowzdroj.pl

ewa Śliwińska 
tel. 667 431 190 esliwinska@swieradowzdroj.pl

Anna tkaczyk 
tel. 783 954 936 atkaczyk@swieradowzdroj.pl

Szczepan Wojsa
tel. 605 334 260 swojsa@swieradowzdroj.pl

Marta Wróbel
tel. 512 798 509 mwrobel@swieradowzdroj.pl

urszula Wyszomirska 
tel. 517 673 020 uwyszomirska@swieradowzdroj.pl

RADNI RADY POWIATU LUBAŃSKIEGO

Iwona Korzeniowska-Wojsa 
tel. 605 223 540 florizet@wp.pl

Zbigniew Maroń
tel. 603 080 913 z.maron@onet.pl 

masz sprawę do radnego? 
Zadzwoń, napisz!
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Bądźmy weseli na wiOsnę

Komiks przygotowany przez Marię Mitkiewicz, który zajął I miejsce w konkursie na najciekawszy KOMIKS – czyli historię obrazkową o ŻABACH!  

 K o n k u r s  K w i e t n y  Ś w i e r a d ó w - Z d r ó j  2 0 2 0
„Człowiek potrzebuje do życia ogrodów i bibliotek”

Cyceron - rzymski pisarz, polityk, filozof

Miejskie Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy „Stacja Kultury” w Świeradowie-Zdroju ogłasza 
kolejną edycję gminnego konkursu Kwietny Świeradów-Zdrój 2020. Hasło przewodnie to „Woda w ogro-
dzie (jej obecność i sposoby oszczędzania)”.

Zapraszamy do udziału właścicieli przydomowych ogrodów, balkonów i tarasów. Prosimy o zgłaszanie chę-
ci udziału e-mailowo: it@swieradowzdroj.pl lub osobiście w Stacji Kultury, ul. Dworcowa 1, do 30.06.2020 r. 
Wzór zgłoszenia określa załącznik Nr 1 do Regulaminu, który jest dostępny na stronie internetowej Orga-
nizatora www.stacjakultury.swieradowzdroj.pl oraz Miasta www.swieradowzdroj.pl.

Na zdjęciu ogród Pani Katarzyny Sulej, ubiegłorocznej zwyciężczyni konkursu


